ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΙ ΤΠΕ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

του

ΚΟΣΜΑ ΤΟΥΛΟΥΜΗ

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
(με Ειδίκευση στη «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» )

2017

© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Έτος 2017
Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ), η οποία εκπονήθηκε στα
πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Επιστήμες της Εκπαίδευσης
και της Διά Βίου Μάθησης, (στην Κατεύθυνση: Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες
στην Εκπαίδευση), και τα λοιπά αποτελέσματα αυτής αποτελούν συνιδιοκτησία του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του φοιτητή, ο καθένας από τους οποίους έχει το
δικαίωμα ανεξάρτητης χρήσης και αναπαραγωγής τους (στο σύνολο ή τμηματικά)
για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, σε κάθε περίπτωση αναφέροντας τον
τίτλο και το συγγραφέα και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου εκπονήθηκε η ΜΔΕ
καθώς και τον Επιβλέποντα Καθηγητή και την Επιτροπή Αξιολόγησης.
[2]

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΙ ΤΠΕ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

του
ΚΟΣΜΑ ΤΟΥΛΟΥΜΗ

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Επιβλέπων Καθηγητής:

Δαγδιλέλης, Βασίλειος

Μέλη:

Σιπητάνου, Αθηνά
Κασκάλης, Θεόδωρος

Ιούνιος 2017
[3]

Πρόλογος
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της
Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης», στην κατεύθυνση «Πληροφορική και
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρόκειται για

μια κριτική επισκόπηση ψηφιακών

σελίδων και περιβαλλόντων με τις οποίες η Ιστορία και κυρίως η Αρχαιολογία,
συνδέονται με την εκπαίδευση. Επιλέχθηκαν ειδικότερα να εξεταστούν ιστοσελίδες
και περιβάλλοντα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα που αξιοποιούν αρχαιολογικά
ευρήματα. Η επισκόπηση αυτή ακολουθεί αρχές από την Κριτική Ανάλυση Λόγου
(CDA – Critical Discourse Analysis), καθώς και από την Πολυτροπική Ανάλυση
Λόγου (Multimodality Discourse Analysis). Περιλαμβάνει τόσο την ανάλυση του
περιεχομένου και των παιδαγωγικών αρχών τις οποίες ενστερνίζονται τα παραπάνω
ψηφιακά μέσα όσο και την ανάλυση του «λόγου» (discourse) που τα διέπει. Όλα τα
παραπάνω εντάχθηκαν, επιπλέον, στη σχετική θεωρία των ανθρωπιστικών
επιστημών, της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της μουσειολογίας τόσο ως προς την
παραδοσιακή όσο και ως προς την ψηφιακή διάσταση αυτών των επιστημών.
Διερευνάται, δηλαδή, τι, σε σχέση με το αρχαίο παρελθόν, πώς και από ποιόν
απαναπλαισιώνεται με ψηφιακό τρόπο και μεταφέρεται στην εκπαίδευση και ποιες
παιδαγωγικές αρχές ακολουθούνται όταν αυτό το αρχαίο παρελθόν μετατρέπεται σε
εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια να προσδιοριστεί γιατί
αναπλαισιώνεται ό,τι αναπλαισιώνεται και τι είδους μηνύματα μεταφέρονται κάθε
φορά μέσω αυτής της αναπλαισίωσης. Η απουσία προηγούμενης συστηματικής
ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα οδήγησε στη δημιουργία ενός «εργαλείου»
θεώρησης περιβαλλόντων και εφαρμογών που αξιοποιούν την αρχαιολογία. Το
παραπάνω εργαλείο αποτελείται από δέκα (10) κριτήρια ανάλυσης και δοκιμάστηκε
σε επιλεγμένα ψηφιακά περιβάλλοντα τα οποία είτε διαμοιράζονται δωρεάν είτε
βρίσκονται με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στη δημιουργία του δόθηκε
έμφαση στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να προσεγγιστούν μέσω αυτού οι
αναπαραστάσεις των νοημάτων που εμπεριέχονται σε κάθε περιβάλλον ή εφαρμογή,
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το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά παρήχθησαν οι
παιδαγωγικές τους διαστάσεις και τέλος η αξία χρήσης των ΤΠΕ.
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Το παρελθόν, οι ΤΠΕ και η εκπαίδευση:
Μια κριτική προσέγγιση για την ψηφιακή σύνδεση της Ιστορίας και
της Αρχαιολογίας με την εκπαίδευση
Περίληψη
Στην παρούσα ΜΔΕ επιχειρείται η κριτική ανάγνωση ψηφιακών περιβαλλόντων που
σχετίζονται με την παρουσίαση και μελέτη του ιστορικού παρελθόντος και
αξιοποιούν την αρχαιολογία για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η όλη προσέγγιση
εντάσσεται στη θεωρητική συζήτηση που έχει αναπτυχθεί στις επιστήμες της
Ιστορίας και της Αρχαιολογίας σχετικά με το ρόλο του παρελθόντος στις σημερινές
κοινωνίες, καθώς και στην ανάλογη συζήτηση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ και για το πως αυτές διαμεσολαβούν για την πρόσληψη του παρελθόντος
μέσω της εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε ένα εργαλείο δέκα
κριτηρίων το οποίο λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες παραγωγής και διανομής αυτών
των περιβαλλόντων, τους τρόπους αναπαράστασης του οπτικοακουστικού και
κειμενικού νοήματος που προκύπτει από το περιεχόμενό τους, τους ιδεολογικούς και
κοινωνικοπολιτισμικούς «λόγους» τους οποίους υπηρετούν και αναπαράγουν αυτά
τα περιβάλλοντα, τις παιδαγωγικές αρχές που τα διέπουν, καθώς και την αξία της
εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ μέσω αυτών.
Το παραπάνω εργαλείο κριτικής ανάγνωσης εφαρμόστηκε σε δυο λογισμικά
και σε πέντε διαδικτυακά ψηφιακά περιβάλλοντα.

Τα συμπεράσματα που

προέκυψαν ήταν πως αυτά τα περιβάλλοντα, αναπαράγουν, ως επί το πλείστον, την
ισχύουσα σχολική γνώση και ύλη, βασίζονται σε προκατασκευασμένες αφηγήσεις
και προβάλλουν, κυρίως, την ελληνική αρχαιότητα. Αξιοποιούν, παράλληλα τις
ΤΠΕ, ως επί το πλείστον, με μια εργαλειακή λογική, σε περιβάλλοντα μάθησης που
κινούνται από τις συμπεριφοριστικές μέχρι και τις εποικοδομιστικές θεωρίες
μάθησης. Δεν αποσκοπούν, στην πλειονότητά τους, στη δημιουργία ενός κριτικού
προς το παρελθόν μαθητή που θα είναι σε θέση να προσεγγίζει και να
αποκρυπτογραφεί τους ψηφιακούς πόρους και τα δεδομένα του ώστε να παράγει τα
δικά του νοήματα για το παρελθόν. Η εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ φαίνεται πως,
στις περισσότερες περιπτώσεις, αναπαράγει και ενισχύει, τελικά, δεδομένες
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ταυτότητες μαθητών ως προς την προσέγγιση του παρελθόντος χωρίς να
διαμορφώνει συνθήκες κριτικής επίγνωσης για αυτό.
Λέξεις κλειδιά: ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, αρχαιολογία, κριτική
ανάλυση λόγου, εργαλείο κριτικής προσέγγισης
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ICT, Education, and the Past:
A Critical Approach to Digitally Linking History and Archaeology
to Education.
Abstract

This Master's thesis aims to offer a critical examination of digital environments
pertaining to the presentation and study of the historical past and utilizing
archaeology for educational purposes. The overall approach falls within the
theoretical discussion developed in the fields of history and archaeology regarding
the role of the past in modern societies as well as the relevant discussion on the
educational use of ICT and how it mediates the perception of the past through
education. In this context, a toolkit has been developed comprising ten criteria and
taking into account the production and distribution conditions of these environments,
the ways in which the audiovisual and textual meaning deriving from their content
can be represented, the ideological and socio-cultural “purpose” these environments
serve and reproduce, their underlying pedagogical principles, and the added value
obtained from the educational use of ICT.
The aforementioned critical reader tool was applied to educational software
and online digital environments. The conclusions drawn suggest that, for the most
part, these digital environments reproduce current school knowledge and curricula
and are based on prefabricated narrations highlighting, above all, Greek antiquity.
Furthermore, they are permeated by a mostly “instrumentalist” discourse regarding
ICT use while, at the same time, they produce learning environments whose traits
can be traced back to learning theories that range from behaviorism to
constructivism. However, most of them do not aim to encourage students to adopt a
critical stance towards the past or render them capable of approaching and
deciphering digital resources and data so as to shape their own historical perception.
On the contrary, the educational use of ICT seems, in most cases, to reproduce and
reinforce the already established student identities as far as their perception of the
past is concerned since it fails to create the conditions that would lead to critical
[9]

historical awareness.

Keywords: educational software, archaeology, critical discourse analysis, evaluation
toolkit

[10]

Πίνακας Περιεχομένων και Παραρτήματα
1.

Εισαγωγή……………………………………………………………….1-6

Α΄ Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο............................................................7-27
1. Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας…………………............................7-9
2. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι σύγχρονες
κοινωνίες…………………………………………………………............9-12
3. Το ιστορικό και αρχαιολογικό παρελθόν: «πραγματικότητα», «ξένη χώρα»
ή «αποικία»;…………………………………………………………….12-13
4. Οι ΤΠΕ, το παρελθόν, η Ιστορία και η Αρχαιολογία……………..........13-23
5. Το παρελθόν, οι ΤΠΕ και η εκπαίδευση……………………………….23-27

Β΄ Μέρος: Ερευνητικό πλαίσιο……………………………………..28- 80
Β1. Το μεθοδολογικό πλαίσιο και η θεωρητική του στήριξη……….28-37
1, Η ανάγκη δημιουργίας ενός εργαλείου θεώρησης εκπαιδευτικών ψηφιακών
περιβαλλόντων για την Ιστορία και την Αρχαιολογία……………………..28-34
2. Ένα εργαλείο θεώρησης ψηφιακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων για την
Ιστορία και την Αρχαιολογία…………………………..…………………..34-37

Β2. Αποτελέσματα της εφαρμογής του εργαλείου θεώρησης των
ψηφιακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων……………………….. .37-78
1. Ψηφιακά περιβάλλοντα με αρχαιολογικό περιεχόμενο………………..38-75
1.1. Λογισμικά………………………………………………..........38-47
1.1.1. Μελέτη περίπτωσης 1: Μυκηναϊκός Πολιτισμός………40-43
1.1.2. Μελέτη περίπτωσης 2: Ιστόπολις………………………43-47
1.2. Διαδικτυακά (on-line) περιβάλλοντα………………………….47-75
1.2.1. Μελέτη περίπτωσης 1: Διαδραστικός Πολιτισμός στο Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης…………………………………………..48-59
1.2.1.1. Η Αθηνά……………………………………….. ……49-52
[11]

1.2.1.2. Η ζωφόρος του Παρθενώνα………………………….52-55
1.2.1.3 Συζήτηση……………………………………………...55-59
1.2.2. Μελέτη περίπτωσης 2:

Η Αρχαία Ελλάδα για παιδιά –

εφαρμογή του Βρετανικού Μουσείου………………………….59-64
1.2.3. Μελέτη περίπτωσης 3: Η ιστοσελίδα εφαρμογών για παιδιά στο
e-Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο……………………… 64-68
1.2.4. Μελέτη περίπτωσης 4: Το Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του
χρόνου………………………………………………………… 68-76
2. Προς το μέλλον; Μοντέρνες τεχνολογίες και εκπαίδευση………… 76-79

Γ΄ Μέρος: Συμπερασματικές παρατηρήσεις – Προτάσεις..................80-89
Βιβλιογραφία………………………………………………………………..90-99
Ελληνική Βιβλιογραφία………………………………………………..90-95
Μεταφρασμένη στα ελληνικά βιβλιογραφία…………………………...95-95
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία…………………………………………….95-100

Παράρτημα: Σύνοψη των ευρημάτων του εργαλείου θεώρησης
ψηφιακών περιβαλλόντων…………………………………………… . 101-108

[12]

Κατάλογος εικόνων
Εικόνα 1 : Ψηφιακή «εξέλιξη»………………………………………………. σελ. 9
Εικόνα 2: «Μουσείο αναμνήσεων» στο Facebook……………………............σελ14
Εικόνα 3: Κεντρική οθόνη του λογισμικού «Μυκηναϊκός Πολιτισμός»……..σελ.41
Εικόνα 4: Κεντρική οθόνη του λογισμικού «Ιστόπολις»……………………. σελ.44
Εικόνα 5: Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης……………………………………...σελ.50
Εικόνα 6: Το εσωτερικό του περιβάλλοντος της «Αθηνάς»………………….σελ.51
Εικόνα 7: Η επιλογή «Άναψε το λυχνάρι» στο περιβάλλον της «Αθηνάς»…..σελ.52
Εικόνα 8: Ο λευκός προβολέας «ξεναγεί» στο περιβάλλον της «Αθηνάς»…...σελ.53
Εικόνα 9: Η εισαγωγική σελίδα στο περιβάλλον της ζωφόρου
του Παρθενώνα………………………………………………………………. σελ.54
Εικόνα 10: Υπερσύνδεσμοι στο ψηφιακό περιβάλλον
της ζωφόρου του Παρθενώνα…………………………………………………σελ.55
Εικόνα 11: «Γνωρίστε» τη ζωφόρο του Παρθενώνα…………………………σελ.55
Εικόνα 12: Θουκυδίδης: Μια θανατηφόρα επιδημία…………………………σελ.62
Εικόνα 13 Διάγνωση για τον λοιμό της Αθήνας……………………………..σελ.63
Εικόνα 14 Θεματικές διαδρομές στην ιστοσελίδα του Βυζαντινού και
Χριστιανικού μουσείου…………………………………………………………….σελ.68

Εικόνα 15 Πύλη για το Αρχαίο Θέατρο………………………………………σελ.71
Εικόνα 16 Το παιχνίδι του Διόνυσου…………………………………………σελ.75
Εικόνα 17 Ψηφιακά εκθέματα στην πύλη για το αρχαίο θέατρο…………......σελ.76

[13]

Εισαγωγή

Η παρούσα ΜΔΕ έχει κριτικό και αναστοχαστικό χαρακτήρα. Η ανάγκη για
αναστοχασμό στην επιστήμη έχει επισημανθεί από σημαντικούς σύγχρονους
κοινωνικούς διανοητές (Bourdieu 2007). Αφορά την ενδοσκόπηση ως προς τις αιτίες
και τις συνέπειες των θεωρητικών, μεθοδολογικών και γενικότερα επιστημολογικών
αρχών που ακολουθούνται και εφαρμόζονται σε κάθε επιστημονική απόπειρα.
Αντικείμενο αυτού του αναστοχασμού μπορεί να είναι και η χρήση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση σε σχέση με τη διδασκαλία της αρχαιότητας και τη χρήση των
αρχαιολογικών ευρημάτων στο μάθημα της Ιστορίας..
Η σημερινή εποχή, στενά συνυφασμένη με τις νέες τεχνολογίες, απαιτεί την
απόκτηση όλο και περισσότερων δεξιοτήτων και γραμματισμών. Ο εγγραμματισμός
στα Μέσα (ICT literacy) και η λεγόμενη «πληροφορική ευχέρεια» (fluency)
καθίσταται, συνεπώς, πολύ σημαντικός. Ο εγγραμματισμός αυτός δεν αφορά μόνο
την πρόσβαση σε πληροφορίες και την παθητική πρόσληψή τους, αλλά αφορά, πολύ
περισσότερο, στην απόκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης, εύρεσης και επεξεργασίας
πληροφοριών, κατανόησης και κριτικής αποτίμησης των πληροφοριών αυτών, αλλά
και των ίδιων των Μέσων, ενώ περιλαμβάνει, επιπλέον, και δεξιότητες δημιουργίας
νέων μέσων (Παπαδημητρίου 2016, σ. 1). Η λεγόμενη «πληροφορική ευχέρεια»
(fluency) και ο κριτικός ψηφιακός γραμματισμός αποτελούν, συνεπώς, σημαντικά
εφόδια για την ανάγνωση του κόσμου έτσι όπως αυτός διαμορφώνεται από την
ολοένα και περισσότερο καθοριστική επίδραση των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς της
ζωής μας.
Ο χώρος της εκπαίδευσης είναι, προφανώς, το κύριο πεδίο όπου
αναπτύσσονται και «χτίζονται» σε ένα πρώτο στάδιο ο παραπάνω εγγραμματισμός
και οι σχετικές δεξιότητες. Είναι, για αυτό, επιβεβλημένη η εξοικείωση
εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών με τις παιδαγωγικές και διδακτικές διαστάσεις της
χρήσης των νέων τεχνολογιών. Η εξοικείωση αυτή καθίσταται πολύ περισσότερο
απαραίτητη καθώς η νέα ψηφιακή κοινωνία, χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία
νέων, κοινωνικών και γνωστικών περιβαλλόντων τα οποία μεταβάλλονται διαρκώς,
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αλλάζοντας κάθε τόσο τα δεδομένα και τα νοήματα, και, τελικά, και τα όρια του
κόσμου μας.
Η διαπίστωση της Διδακτικής των Μέσων πως ο μαθητής δεν είναι πλέον
μόνο χρήστης, αλλά και δημιουργός της γνώσης (Kron & Σοφός, 2007) και η
επισήμανση πως ο κόσμος μας απαιτεί, πλέον, μια νέα «πολιτειότητα» (citizenship),
η οποία προσδίδει νέα κριτικά χαρακτηριστικά στην έννοια του πολίτη
(Κουτσογιάννης & Αλεξίου 2012, σ. 23, 31) είναι δυο άξονες που πρέπει, εξάλλου,
να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε συζήτηση για την αξία χρήσης των
ΤΠΕ στην εποχή μας.
Η έρευνά μας αποπειράται να προσεγγίσει, σε αυτό το πλαίσιο, τους τρόπους
με τους οποίους οι ΤΠΕ διαμεσολαβούν στην πρόσληψη της Ιστορίας και της
Αρχαιολογίας από τους/τις μαθητές/τριες στη σύγχρονη εκπαίδευση. Εστιάζει,
ειδικότερα, σε διάφορα ψηφιακά περιβάλλοντα που αξιοποιούν τα αρχαιολογικά
ευρήματα, τα μνημεία και τα πορίσματα της αρχαιολογικής επιστήμης γενικότερα,
και αποσκοπούν στη συγκρότηση και τη μεταφορά της ιστορικής πληροφορίας και
της ιστορικής γνώσης στο χώρο της εκπαίδευσης. Στις επόμενες σελίδες, επομένως,
θα ασχοληθούμε όπως θα σημείωνε και ο Β. Bernstein (1996) με μια
«αναπλαισίωση».

Θα

ασχοληθούμε,

δηλαδή,

με

την

αναπλαισίωση

της

αρχαιολογικής πληροφορίας και τη μετατροπή της, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ σε
γνωστικό αντικείμενο για το μάθημα της Ιστορίας.
Είναι, βέβαια, αξιοσημείωτο το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια
παρατηρήθηκε μια αληθινή έκρηξη στη σύνδεση της διδασκαλίας της Ιστορίας με τις
ΤΠΕ. Ανάλογα με την κάθε φορά επικρατούσα αντίληψη για τον τρόπο εμπλοκής
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Κουτσογιάννης κ.ά., 2014, σ. 81-114)) δημιουργήθηκαν
εκπαιδευτικά λογισμικά Ιστορίας, αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες αναζήτησης στο
διαδίκτυο για την εκπόνηση μαθητικών εργασιών και αναρτήθηκαν κάποιες από
αυτές στον παγκόσμιο ιστό, κατασκευάστηκαν χρονογραμμές και εννοιολογικοί
χάρτες,

πραγματοποιήθηκαν

προσομοιώσεις

και

αναπαραστάσεις

εικονικής

πραγματικότητας (virtual reality), δημιουργήθηκαν ιστορικές ψηφιοθήκες και
ιστορικά εκπαιδευτικά ιστολόγια, βίντεο και άλλο οπτικοακουστικό υλικό, ενώ
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παρήχθη και ικανός αριθμός εκπαιδευτικών σεναρίων που χρησιμοποιούν ΤΠΕ για
τη διδασκαλία της Ιστορίας. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές και οι μαθήτριες
έρχονται καθημερινά σε επαφή και διαμορφώνουν αντιλήψεις για το παρελθόν εκτός
της τυπικής εκπαίδευσης μέσα από εφαρμογές που τους προσφέρουν οι ψηφιακές
τεχνολογίες, όπως, για παράδειγμα, ανάλογα ψηφιακά παιχνίδια,

μέσα από

προσωπικούς υπολογιστές, tablets και smartphones.
Σε ερευνητικό επίπεδο τα πράγματα εξελίσσονται εξίσου εντυπωσιακά. Μια
διερεύνηση σε ψηφιακά αποθετήρια μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών,
όπως στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, στην Ψηφιοθήκη του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή στην Ψηφίδα του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας1 αποκαλύπτει τις αρκετές μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές οι
οποίες εκπονήθηκαν και παρουσιάζουν και διερευνούν τη σχέση των ΤΠΕ με τη
διδακτική της Ιστορίας, αλλά και τη σύνδεσή τους με τη μουσειακή εκπαίδευση. Στο
πεδίο της εκπαίδευσης, οι επιδράσεις της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων στη
διδακτική της Ιστορίας και η επισήμανση της συμβολής τους στην ανάπτυξη
μαθητοκεντρικών

μεθόδων

διδασκαλίας,

παρότι

αυτά

τα

εργαλεία

δεν

αντιμετωπίζονται ως πανάκεια, οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία του
μαθήματος (Βακαλούδη 2014). Το γεγονός αποκτά επιπλέον σημασία αν
αναλογιστούμε πως τα τελευταία χρόνια με τις πολλαπλές αναθέσεις του μαθήματος
της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση σε ποικίλες ειδικότητες εκπαιδευτικών και την
αδυναμία διορισμών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι διδάσκοντες το
συγκεκριμένο μάθημα είναι όλο και λιγότερο εξειδικευμένοι ιστορικοί - αρχαιολόγοι
ή, πολλές φορές, έστω, και φιλόλογοι ακόμα.
Με βάση όλα τα παραπάνω τα κύρια ζητούμενα της παρούσας έρευνας
μπορεί να αναδειχθούν μέσα από δυο κύρια ερωτήματα.
Η νέα ψηφιακή εμπειρία

1

όπως προκύπτει από αναζήτηση στις ιστοσελίδες https://www.didaktorika.gr/eadd/,
http://ikee.lib.auth.gr/, https://dspace.lib.uom.gr/ αντίστοιχα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι ιστοσελίδες που αναφέρονται στην παρούσα ΜΔΕ έχουν ως
ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης την 14/05/2017.
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-

αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση μετατρέπει το παρελθόν σε

γνωστικό αντικείμενο και μεταφέρει νοήματα, στους εκπαιδευτικούς και στους
μαθητές, σε σχέση με αυτό;
-

μπορεί να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν, αναδεικνύοντας το ότι

μελετούμε το παρελθόν με όρους του παρόντος, υποτάσσοντάς το σε σύγχρονα
ζητούμενα;
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα αναμενόμενα οφέλη μιας ανάλογης έρευνας
μπορεί να συνοψιστούν ενδεικτικά στα παρακάτω σημεία:

- Να πραγματοποιηθεί μια ενδεικτική, κριτική, καταγραφή κάποιων από τα
υπάρχοντα ψηφιακά περιβάλλοντα, τα οποία μπορεί να αξιοποιηθούν για τη
διδασκαλία της Ιστορίας στη μέση εκπαίδευση, με έμφαση σε όσα από αυτά
σχετίζονται με την αρχαιολογία
- Να συνδεθούν πτυχές της σύγχρονης θεωρίας των ψηφιακών μέσων, αλλά
και της αντίστοιχης θεωρίας των ανθρωπιστικών επιστημών, όπως, για
παράδειγμα, η Ιστορία, η Αρχαιολογία και η Μουσειολογία με την
εκπαίδευση
- Να καταδειχθεί η ανάγκη μιας νέας διδακτικής που θα αξιοποιεί τις
προοπτικές που δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση ιστορικών και
αρχαιολογικών δεδομένων στο νέο Web 3.0 περιβάλλον του σημασιολογικού
διαδικτύου
Στην παρούσα έρευνα δεν συμπεριλαμβάνεται, πάντως, η συστηματική
διερεύνηση της επίδρασης των ψηφιακών εργαλείων στη διαμόρφωση της ιστορικής
συνείδησης των μαθητών/τριών μέσα από την καταγραφή των δικών τους απόψεων,
στάσεων και αντιλήψεων. Θα μπορούσε, πάντως, κάτι ανάλογο να αποτελέσει έναν
επιπλέον στόχο για μελλοντικές έρευνες αφού χαρτογραφηθεί πρώτα, όπως
επιχειρείται να γίνει στην παρούσα εργασία, το υπάρχον τοπίο των εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων, ιστοσελίδων και εφαρμογών που αναφέρονται στη διδασκαλία του
ιστορικού παρελθόντος καθώς και η εμπλοκή της επιστήμης της Αρχαιολογίας στο
όλο ζήτημα.
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Θα μπορούσε, δηλαδή, να μελετηθεί αν η σύνδεση του παρόντος με το
παρελθόν μέσω των ΤΠΕ, είναι δυνατό να συμβάλει στη δημιουργία μαθητών/τριών
που θα είναι κριτικά υποκείμενα και αποκωδικοποιητές νοημάτων και όχι παθητικοί
δέκτες πληροφοριών και «καταναλωτές» ανεπεξέργαστων «αληθειών» οι οποίες
διέπουν, συχνά, τις ιστορικές προσεγγίσεις και το παραδοσιακό μάθημα της Ιστορίας
Θα άξιζε, με λίγα λόγια, να υπάρξει και μια έρευνα με εθνογραφική
μεθοδολογία, με τους όρους που προτείνονται τελευταία από το νέο τομέα της
Ψηφιακής Εθνογραφίας - Digital Ethnography (Παπαηλία & Πετρίδης 2015). Αυτή η
έρευνα μπορεί να επικεντρώνεται στην πλευρά του χρήστη (εκπαιδευτικού, μαθητή /
μαθήτριας) και τους τρόπους με τους οποίους σελίδες, εφαρμογές και περιβάλλοντα
με αρχαιολογικό και άλλο ιστορικό περιεχόμενο συμβάλλουν, τελικά, στην
ανανέωση ή στον επαναπροσδιορισμό της ιστορικής του συνείδησης, αλλά και της
κοινωνικής ή εθνικής του ταυτότητας. Η απουσία μιας παρόμοιας προσέγγισης είναι
πιθανό, πάντως, να υποδηλώνει μια ισχυρά διαμορφωμένη και συχνά σχεδόν
φυσικοποιημένη αντίληψη, ότι η Ιστορία είναι μια και μοναδική και περιλαμβάνει
ένα σώμα γνώσεων, πεποιθήσεων και αξιών το οποίο είναι αναλλοίωτο ως προς το
περιεχόμενο και το οποίο αρκεί να μεταφέρεται από γενεά σε γενεά για να
επιτυγχάνεται η εκπαιδευτική στόχευση της διδασκαλίας της.
Θα ήταν ενδιαφέρον, τελικά, η δημιουργία ψηφιακών σελίδων και εφαρμογών
να λαμβάνει υπόψη της, όχι μόνο, όπως συνήθως συμβαίνει,

τις

υπάρχουσες

παιδαγωγικές αρχές και τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης, αλλά και τις αντιλήψεις
των μαθητών/τριών για την Ιστορία και την Αρχαιολογία.
Στο Α΄ Μέρος της παρούσας εργασίας κατατίθενται οι θεωρητικές της βάσεις.
Δηλώνεται η θεωρητική αφετηρία της όλης προσέγγισης και συζητείται η σχέση της
με το θέμα της εργασίας. Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο
συνδέονται οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με τις σύγχρονες
κοινωνίες στη σκέψη σημαντικών κοινωνικών φιλοσόφων. Η θέση του ιστορικού
παρελθόντος, επίσης, στις σύγχρονες κοινωνίες και ο τρόπος που επιδρούν οι ΤΠΕ
σε αυτή τη θέση, αλλά και στις ίδιες τις επιστήμες της Ιστορίας και της
Αρχαιολογίας, οδηγεί σε μια επισκόπηση των θεωρητικών προσεγγίσεων που
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συναντώνται στην Ιστορία και την Αρχαιολογία ως προς τη σχέση παρελθόντος και
ΤΠΕ. Σε αυτό το σημείο αξιοποιούνται και σχετικές προσεγγίσεις που έχουν
αναπτυχθεί στην επιστήμη της Μουσειολογίας. Το μέρος αυτό της εργασίας
ολοκληρώνεται με αναφορά στις εκπαιδευτικές προεκτάσεις των παραπάνω
προσεγγίσεων και πως αυτές επιδρούν στην αναπαράσταση

του παρελθόντος.

Συζητείται, έτσι το τρίπτυχο, παρελθόν – ΤΠΕ – εκπαίδευση
Στο Β΄ Μέρος αναδεικνύεται η ανάγκη δημιουργίας ενός εργαλείου κριτικής
θεώρησης των υπό συζήτηση περιβαλλόντων και ιστοσελίδων σε συνδυασμό με τις
θεωρητικές και παιδαγωγικές αρχές στις οποίες πρέπει αυτό να υπακούει. Το
παραπάνω εργαλείο και τα δέκα κριτήρια ανάλυσης που το αποτελούν δοκιμάζεται
σε μελέτες περίπτωσης, δυο λογισμικά και πέντε ψηφιακά περιβάλλοντα ελεύθερης
πρόσβασης στο διαδίκτυο που έχουν ή μπορεί να έχουν τόσο ενδοσχολική όσο και
εξωσχολική εκπαιδευτική χρήση. Πιστεύουμε πως η αξία χρήσης ενός παρόμοιου
εργαλείου μπορεί να αποβεί σημαντική καθώς κωδικοποιεί τις παρατηρήσεις για τα
ψηφιακά περιβάλλοντα περιγράφοντας όχι μόνο το περιεχόμενό τους και τις
παιδαγωγικές αρχές που ακολουθούν, αλλά, πρωτίστως, γιατί τα εντάσσει κριτικά
στο κοινωνικοπολιτισμικό τους πλαίσιο, στον κύκλο παραγωγής και αναπαραγωγής,
δηλαδή, των νοημάτων που τα σημασιοδοτούν και τα καθιστούν μέρος της
σύγχρονης πραγματικότητας.
Στο Γ΄ Μέρος κατατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας και διατυπώνονται
προτάσεις σε σχέση με τα ζητούμενά της και κυρίως με το τρίπτυχο ΤΠΕ – παρελθόν
– εκπαίδευση. Στο Παράρτημα, τέλος, δίνεται μια συνοπτική εικόνα των ευρημάτων
που προέκυψαν από τη δοκιμή του εργαλείου θεώρησης σε κάθε ένα από τα υπό
μελέτη ψηφιακά περιβάλλοντα.
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Α΄ Μέρος: Θεωρητικό πλαίσιο

1. Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας
Το

θεωρητικό

υπόβαθρο

της

παρούσας

μελέτης

κινείται

σε

δυο

αλληλοεξαρτώμενους άξονες, οι οποίοι αναδεικνύουν δυο διαμεσολαβήσεις
ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν. Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στον τρόπο με
τον οποίο η ιστορία και η αρχαιολογία αναστοχάζονται για τη σύνδεσή τους με την
κοινωνία και συνεπώς με τον κοινωνικό τους ρόλο. Άπτεται, δηλαδή, ζητημάτων τα
οποία μελετούν οι κλάδοι της «Δημόσιας Ιστορίας» (Public History) και της
«Δημόσιας Αρχαιολογίας» (Public Archaeology) 2. Στον αναστοχασμό αυτό
συμπεριλαμβάνεται

το

πώς

οι

δυο

επιστήμες

εκλαμβάνουν

τους

τυχόν

μετασχηματισμούς που επιφέρει στην ενασχόληση με το παρελθόν η διαμεσολάβηση
των ψηφιακών μέσων. Ο δεύτερος άξονας αναδεικνύει την παιδαγωγική διάσταση
της ιστορίας και της αρχαιολογίας και μάλιστα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον
γνώσης, καθώς οι παραπάνω επιστήμες συνδέονται παιδαγωγικά τόσο με την
ψηφιακή τεχνολογία, όσο και με τη διδασκαλία της Ιστορίας στη σύγχρονο σχολείο.
Η ανάλυσή μας υιοθετεί τη θεωρία της κριτικής ανάλυσης λόγου (Critical
Discourse Analysis – CDA) και της κοινωνικής σημειωτικής και αντλεί από αυτήν.
Αντιμετωπίζει τα ψηφιακά περιβάλλοντα που έχουν ως αντικείμενο το ιστορικό και
αρχαιολογικό παρελθόν ως πλούσια νοηματοδοτημένα κείμενα και όχι ως ουδέτερες
κατασκευές. Τα εκλαμβάνει έτσι ως σημείωση που εμφανίζεται στις κοινωνικές
πρακτικές με τους τρεις τρόπους τους οποίους έχει προτείνει, στο πλαίσιο της
παραπάνω θεωρίας, ο D. Fairclough (Κουτσογιάννης κ.ά., 2015, σ. 54-55). Τα

2

Ο κλάδος της “Δημόσιας Αρχαιολογίας” γνωρίζει μεγάλη άνθηση, με την έκδοση βιβλίων,
τη σύγκληση ειδικών σεμιναρίων και συνεδρίων και την κυκλοφορία σχετικών
επιστημονικών περιοδικών. Περισσότερα για το περιεχόμενο της Δημόσιας Αρχαιολογίας
βλ. Nick Merriman, (ed.), Public Archaeology, Routledge. New York 2004, και Ν.
Γαλανίδου & L. H. Dommasnes, 2012. Για τη Δημόσια Ιστορία βλ. Thomas Cauvin, Public
History: A Textbook of Practice. Routledge. New York 2016.
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ψηφιακά περιβάλλοντα αντιμετωπίζονται, δηλαδή, α) ως τρόποι δράσης και
αλληλεπίδρασης που πραγματοποιούνται σε διαφορετικά κοινωνικά συμβάντα, β) ως
αναπαραστάσεις του κόσμου, οι οποίες υπακούν σε συγκεκριμένους λόγους
(discourses), καθώς και γ) ως συμπεριφορές που αντανακλούν συγκεκριμένες
κοινωνικές ταυτότητες των ανθρώπων.
Από τη στιγμή, μάλιστα, που η σχέση των παραπάνω τρόπων θεωρείται
διαλεκτική αφού «συγκεκριμένοι λόγοι (αναπαραστάσεις) πραγματώνονται με
συγκεκριμένους τρόπους δράσης και αλληλεπίδρασης και γυμνάζουν / προϋποθέτουν
συγκεκριμένου τύπου ταυτότητες» (Κουτσογιάννης κ.ά., 2015, σ. 55) καθίσταται
δυνατή η προσέγγιση αυτών των περιβαλλόντων μέσω

της αναγωγής τους σε

διδακτικά συμβάντα, τα οποία πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων
«λόγων» που δομούν και αναδομούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ταυτότητες
μαθητών και εκπαιδευτικών.
Η παραπάνω προσέγγιση καθίσταται πολύ χρήσιμη για την μελέτη του
ιστορικού παρελθόντος καθώς γίνεται, έτσι, αντιληπτό πως η διδασκαλία του δεν
είναι ουδέτερη ούτε πραγματοποιείται στο κενό. Αποκαλύπτει πως αυτό υπακούει σε
προϋπάρχοντες «λόγους» δομημένους με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω,
τους οποίους και αναπαράγει και διαιωνίζει θεωρώντας, τις περισσότερες φορές, το
περιεχόμενό τους, σχεδόν μεταφυσικά, ως το μοναδικό που μπορεί να υπάρξει. Είναι
πολύ δύσκολο, για παράδειγμα, να ξεφύγει η διδασκαλία της ελληνικής αρχαιότητας,
ιδίως, από τα παραδοσιακά δεδομένα που παρατίθενται στα σχολικά εγχειρίδια εδώ
και δεκαετίες δίνοντας την εντύπωση πως ό,τι έχει ειπωθεί για το αρχαίο παρελθόν
δεν αλλάζει, είναι αιώνιο και αναλλοίωτο, και πως δεν έχει συντελεστεί καμιά
πρόοδος ως προς τη γνώση στους αντίστοιχους επιστημονικούς τομείς. Τους ίδιους
«λόγους», άλλωστε, φαίνεται πως επιχειρούν να διερευνήσουν και οι γενικότερες
σπουδές που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά (Heritage Studies) αφού και
σε αυτόν τον τομέα η κριτική ανάλυση λόγου θεωρείται ιδανικό αναλυτικό εργαλείο
(Waterton et. al., 2006).
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Συμπερασματικά, αναλυτικά εργαλεία που προέρχονται από την κοινωνική
σημειωτική μπορούν να συμβάλουν στην κριτική αποτίμηση του ιστορικού και του
αρχαιολογικού «λόγου», καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι «λόγοι»
αναπλαισιώνονται στην εκπαίδευση. Πριν, όμως, προχωρήσουμε στην καθαυτό
έρευνα θα ήταν καλό να συζητήσουμε σύντομα το πώς επηρεάζουν οι ΤΠΕ τις
σύγχρονες κοινωνίες, τη θέση επιστημών που μελετούν το παρελθόν, όπως η Ιστορία
και η Αρχαιολογία στις ίδιες κοινωνίες, τη σχέση των επιστημών αυτών με τις ΤΠΕ
και, τελικά, τη συναίρεση όλων των παραπάνω στην εκπαίδευση, για να
αντιληφθούμε το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η μελέτη
μας.

1. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι σύγχρονες
κοινωνίες
Μπορεί να εντοπίσει κανείς πάμπολλες περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι χρήστες των
ΤΠΕ αναστοχάζονται ως προς τους τρόπους που οι νέες τεχνολογίες έχουν
κατακλύσει τη ζωή μας και έχουν επιδράσει στη διαμόρφωση των σύγχρονων
κοινωνιών. Μπορεί, επιπλέον, να συναντήσει αρκετές εικασίες για το μέλλον. Μια
χαρακτηριστική εικόνα (Εικ. 1), που μπορεί να εντοπίσει κανείς στο διαδίκτυο,
συνοψίζει, όλον αυτόν τον αναστοχασμό.
Εικόνα 1 : Ψηφιακή «εξέλιξη»

Σε αυτήν την εικόνα η γνωστή κλίμακα της εξέλιξης του ανθρώπου, που είναι
συνδεδεμένη με τη Δαρβινική θεωρία, εμφανίζεται ημιτελής, ούτε καν στο μισό της
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πορείας της, να «φορτώνει», όπως ένα ψηφιακό πρόγραμμα, ενώ ο χρήστης καλείται
να βρίσκεται σε αναμονή. Αν ο Homo Sapiens sapiens, το είδος μας, δεν είναι,
σύμφωνα και με την εικόνα, το τελευταίο σκαλοπάτι της εξέλιξης, όπως
υπαινίσσεται η δαρβινική εξελικτική κλίμακα, τότε τι πρέπει να αναμένουμε;
Μπορούν οι τεχνολογίες να δώσουν μια απάντηση στο παραπάνω ερώτημα; Όλες οι
σχετικές απόπειρες ίσως να έμοιαζαν, στο κοντινό παρελθόν, με σενάρια
επιστημονικής φαντασίας, επαληθεύτηκαν, όμως, πολλές φορές, με γοργούς ρυθμούς
όσο η μπάρα της «φόρτωσης» της ανθρωπότητας έτεινε προς την ολοκλήρωση.
Η θεωρία του τέλους του Homo Sapiens, πάντως, αρχίζει να κερδίζει έδαφος
σε ορισμένους, τουλάχιστον, διανοούμενους. Ο ιστορικός Y. N. Harari θεωρεί, σε
μια μείξη θαυμασμού και κάποιας, ίσως, ελαφράς τεχνοφοβίας, πως με βάση τις
προόδους

της

ρομποτικής

και του

«διάχυτου

υπολογισμού» οι σάπιενς

μετατρέπονται σταδιακά σε σάιμποργκς. «Βιονικά» αυτιά, μάτια και χέρια θα
μεταλλάξουν, κατά την άποψή του, τα ανθρώπινα όντα. Προβλέπει, μάλιστα, πως
πολύ γρήγορα η πολύ πιθανή εγκαθίδρυση μιας εφαρμογής αμφίδρομης επαφής,
μέσω ηλεκτρικών σημάτων, του υπολογιστή με τον ανθρώπινο εγκέφαλο μπορεί να
οδηγήσει σε ένα «δι-εγκεφαλο-δίκτυο», όπως το ονομάζει, το οποίο θα αλλάξει τον
τρόπο του σκέπτεσθαι (Harari, 2015, σ. 415-418).
Σημαντικοί κοινωνιολόγοι έχουν, επίσης, ασχοληθεί με το ρόλο που
διαδραματίζουν οι τεχνολογίες στη ζωή μας. Από το 1969, ήδη, ο Γάλλος
κοινωνιολόγος A. Touraine τόνισε τη σημασία της τεχνολογίας στο πλαίσιο της νέας
μεταβιομηχανικής,

«προγραμματισμένης»,

όπως

την

ονόμασε,

κοινωνίας

(programmed society). H «προγραμματισμένη» κοινωνία είναι πάνω από όλα,
σύμφωνα με την άποψή του, κοινωνία της πληροφορίας, καθώς βασίζεται στον
έλεγχο της παραγωγής, διάδοσης και κατανάλωσης της πληροφορίας (Touraine,
1971). Ορισμένες από τις θέσεις του σχετικά με αυτό το ζήτημα είναι
χαρακτηριστικά εύγλωττες. Διακηρύσσει (Touraine ό.π., σ. 63), λοιπόν, πως «η
πληροφορία είναι απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων» (Information is necessary to
make decisions) - «η αναζήτηση της πληροφορίας αποτελεί μια έκφραση της
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ενεργού κοινωνικής πολιτικής» (Seeking information is an expression of an active
social politics) - «η έλλειψη πληροφορίας…ορίζει την αλλοτρίωση»

(Lack of

information…defines alienation).
Ένας ακόμα κοινωνιολόγος ο M. Castells αναφέρεται στη σημερινή κοινωνία
ως μια «δικτυωμένη κοινωνία» (a network society) θεωρώντας πως είναι «μια
κοινωνία κατασκευασμένη από άτομα και επιχειρήσεις σε ένα τοπικό, εθνικό και
διεθνές πλαίσιο και παρόλο που οι κοινωνίες μας έχουν πολλά πράγματα κοινά είναι
επίσης το προϊόν διαφορετικών επιλογών και ιστορικών ταυτοτήτων»3 (Castells
2005, σ. ix). Αυτή η σχέση τοπικού, εθνικού και παγκόσμιου, αλλά και η
διαφοροποίηση ταυτόχρονα των κοινωνιών μας με βάση τις διαφορετικές επιλογές
και τις ιστορικές ταυτότητες των μελών τους είναι που δημιουργεί και τις συνθήκες
ενός νέου επιστημονικού παραδείγματος, του «τεχνολογικού παραδείγματος» όπως
το ονομάζει ο Castells. Φτάνει έτσι στο συμπέρασμα πως η τεχνολογία είναι η
κοινωνία (Castells ό.π., σ. 28).
Σε ένα παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και ο κοινωνικός ανθρωπολόγος Μ.
Wesch όταν διατείνεται πως το διαδίκτυο είμαστε εμείς, αφού εμείς το διδάσκουμε
πώς να συμπεριφερθεί, αλλά ταυτόχρονα επηρεαζόμαστε από αυτό σε συνθήκες
συνεχούς αλληλόδρασης4. Στην εποχή της συμμετοχικότητας, άλλωστε, η οποία
ενθαρρύνεται από τη Web 2.0 περίοδο εξέλιξης του διαδικτύου, οι νέες τεχνολογίες
εξασφαλίζουν την παραγωγή ψηφιακού υλικού από όλους τους χρήστες. Αυτή η
συνειδητοποίηση της δύναμης των κοινωνικών δικτύων και του ρόλου των χρηστών
οδήγησε και στη δημιουργία νέων επιστημονικών τομέων, οι οποίοι ανοίγουν νέους
δρόμους στη διερεύνηση ζητημάτων που άπτονται της σχέσης χρήστη – ψηφιακών
περιβαλλόντων. Η Ψηφιακή Εθνογραφία, έτσι, ένας από αυτούς τους νέους τομείς,
αντιμετωπίζει το διαδίκτυο ως εθνογραφικό «πεδίο». Ενδιαφέρον για την παρούσα
εργασία παρουσιάζει, επίσης, το γεγονός πως η Ψηφιακή Εθνογραφία προσπαθεί να
3

Η μετάφραση από τα Αγγλικά τόσο των διατυπώσεων του Touraine όσο και των απόψεων
του Castells είναι δική μου. Από εδώ και στο εξής, όπου δεν δηλώνεται διαφορετικά, οι
μεταφράσεις των αγγλικών κειμένων στα ελληνικά είναι του γράφοντα.
4
βλ. το σχετικό βίντεο στο youtube με τίτλο “Web 2.0...The Machine is Us/ing us” στη
διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE) όπου εικονοποιούνται οι
προτάσεις του M. Wesch.
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διερευνήσει και τη συμμετοχή των παιδιών σε αυτό σε συνάρτηση με τους ρόλους
που κάθε φορά αναλαμβάνουν και τις κοινωνικές ταυτότητες που διαμορφώνουν και
εκφράζουν μέσα από αυτήν τη συμμετοχή στο διαδικτυακό χώρο (Παπαηλία &
Πετρίδης, 2015).
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ανήκουμε σε μια δικτυωμένη κοινωνία της
πληροφορίας, όπου οι χρήστες επιδρούν καίρια στο διαδίκτυο και λειτουργούν σε
καθεστώς αλληλεπίδρασης μαζί του. Χρειάζεται, ίσως, η συμβολή νέων επιστημών
όπως η Ψηφιακή Εθνογραφία για να αντιληφθούμε καλύτερα αυτήν την κοινωνία. Η
ίδια βρίσκεται, επιπλέον, μπροστά σε ραγδαίες αλλαγές που την μετασχηματίζουν
καθημερινά και την αναδιαμορφώνουν ταχύτατα. Πώς εντάσσεται η μελέτη του
ιστορικού και αρχαιολογικού παρελθόντος σε όλα αυτά; Πριν απαντήσουμε στο
ερώτημα θα πρέπει να αναστοχαστούμε ως προς τη θέση την οποία κατέχει αυτό το
παρελθόν στη ζωή μας σήμερα.

3. Το ιστορικό και αρχαιολογικό παρελθόν: «πραγματικότητα», «ξένη χώρα»
ή «αποικία»;

Υπάρχει μια φράση που αρέσει πολύ στους επιστήμονες που ασχολούνται με το
παρελθόν: “Τhe past is a foreign country” - «το παρελθόν είναι μια ξένη χώρα». Η
φράση αυτή παρόλο που προέρχεται από τον Βρετανό συγγραφέα νουβελών και
διηγημάτων L. P. Hartley - ο οποίος ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο το 1953 το
γνωστό, από την κινηματογραφική του μεταφορά από τον σκηνοθέτη Τζ. Λόουζυ
(1970), έργο του «Ο Μεσάζων» (The Go-Between)5 - χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον
από ιστορικούς, ανθρωπολόγους και αρχαιολόγους για να περιγράψει τη σχέση του
παρόντος με το παρελθόν. Ο ομώνυμος τίτλος του βιβλίου του ιστορικού και
γεωγράφου David Lowenthal (Lowetnhal, 1985) ήταν εκείνος που έδωσε την
αποφασιστική ώθηση για την ευρεία χρήση αυτής της φράσης. Σε αυτό το πλαίσιο

5

βλ. http://amagi.gr/content/parelthon-einai-mia-hora-xeni
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προέκυψε, λοιπόν, το συμπέρασμα πως, αφού το παρελθόν είναι μια ξένη χώρα,
πρέπει, συνεπώς, να «κατακτηθεί» ή όπως το διατύπωσε, σχεδόν ταυτόχρονα με τον
D. Lowenthal, η γαλλική ιστοριογραφία να «κατασκευαστεί» (Schnap, 2004; Le
Goff & Nora, 1985; Λιάκος, 2007)
Ο αρχαιολόγος P. Duke διατύπωσε επίσης, σχετικά πρόσφατα, μια
ενδιαφέρουσα πρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση αντιστρέφοντας, στην ουσία, τη
διαπίστωση του D. Lowenthal για το παρελθόν. Καθώς μελετούσε την περίπτωση
της αποκαλούμενης, από ιστορικούς και αρχαιολόγους, μινωικής Κρήτης και τον
τρόπο με τον οποίο αυτή παρουσιάζεται στο κοινό, και ιδίως στους τουρίστες, μέσα
στο πλαίσιο της «Δημόσιας Αρχαιολογίας», θεώρησε, ότι το παρελθόν συνιστά,
μεταφορικά, μια αποικία του παρόντος, η οποία, μάλιστα, συγκεντρώνει όλα τα
χαρακτηριστικά των αποικιακών αυτοκρατοριών του 19ου και 20ου αιώνα,
«αναγνωρίζουμε τη σημασία της σύγχρονης πολιτικής, της τάξης, του φύλου, της
αυτοχθονίας, της πολιτιστικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, και της
παγκοσμιότητας, και αναγνωρίζομε ότι το αρχαιολογικό παρελθόν που οι
προκάτοχοί μας δούλεψαν τόσο πολύ για να αποκαλύψουν, δεν ήταν τόσο μια ξένη
χώρα, όσο μια ζώσα αποικία οι κάτοικοι της οποίας εξαναγκάστηκαν να ζήσουν
σύμφωνα με τους κανόνες μας…»
καθώς η οποιαδήποτε αναπαράσταση του παρελθόντος κινείται μέσα σε
«ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον ούτως ώστε επιτυγχάνεται πάντοτε μια
ισορροπία ανάμεσα στο εξωτικό και στο οικείο» (Duke, 2007, σ. 14 – 15).
Αυτός ο αναστοχασμός - γύρω από το αν το παρελθόν που μας απασχολεί ως
ερευνητικό πεδίο είναι κάτι που μπορούμε να αναπαραστήσουμε στις πραγματικές
του διαστάσεις ή αν είναι ολότελα ξένο που πρέπει να «εξημερώσουμε» για να το
γνωρίσουμε ή αν, τέλος, το κατασκευάζουμε, «αποικίζοντάς» το με τις αντιλήψεις
και τις ιδέες μας – είναι εξαιρετικά χρήσιμος ώστε να προσδιορίσουμε τη σημασία
του ιστορικού παρελθόντος στη σύγχρονη εποχή των ΤΠΕ.

4. Οι ΤΠΕ, το παρελθόν, η Ιστορία και η Αρχαιολογία
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Στη σύγχρονη «κατασκευή» ενός παρελθόντος ιδωμένου με τους παραπάνω όρους,
συμμετέχει σήμερα ένας, επιπλέον, παράγοντας. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαμεσολαβούν, πλέον, στην πρόσληψη και την
«κατασκευή» του παρελθόντος, και συμβάλλουν στην παραπάνω «ισορροπία του
εξωτικού με το οικείο», τόσο καίρια ώστε να μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον
οποίο δομούνται τόσο οι επιστημονικές προσεγγίσεις αυτού του παρελθόντος, όσο
και η γενικότερη ιστορική κουλτούρα του ευρύτερου κοινού που ασχολείται με τις
ΤΠΕ. Παρόλο, λοιπόν, που οι νέες τεχνολογίες συνδέονται συνήθως με το μέλλον
παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη συνάφεια με το παρελθόν.
Το παρελθόν απαντάται με αρκετή ένταση στις ΤΠΕ και εγγράφεται σε
αυτές με ποικίλους και αντιφατικούς τρόπους. Είναι πανταχού παρόν, άλλωστε, στο
κατεξοχήν «εργαλείο» των σύγχρονων ΤΠΕ, στο διαδίκτυο, σε έναν αξεδιάλυτο
συσχετισμό ατομικής και συλλογικής μνήμης και εκτίθεται στα μάτια των χρηστών
του με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
Το 2016 η συνδεόμενη με το Facebook εφαρμογή nametests.com για
παράδειγμα, ανέβασε στη σελίδα της ένα τεστ με τον τίτλο Πώς μοιάζει η δική σου
έκθεση στο μουσείο; Με μια απλή σύνδεση στο δημοφιλές αυτό μέσο κοινωνικής
δικτύωσης ο χρήστης αποκτούσε, ύστερα από ολίγων δευτερολέπτων «ανάλυση» του
προφίλ του, ένα δικό του μουσείο αναμνήσεων, το οποίο μπορούσε να διαμοιράσει
μέσω του Facebook ή του Twitter. Αυτό το μουσείο (εικ. 2) αποτελούνταν από
φωτογραφίες που είχε αναρτήσει ο χρήστης στο παρελθόν, μαζί με τη φωτογραφία
του προφίλ του, τοποθετημένες σε υποτυπώδη κάδρα που θύμιζαν ψηφιακά
παράθυρα στους τοίχους ενός υποτιθέμενου μουσείου. Χαμογελαστοί επισκέπτες με
επίσημο ή καθημερινό ένδυμα συζητούσαν ή απολάμβαναν αυτά τα ιδιότυπα
εκθέματα.
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Εικόνα 2: «Μουσείο αναμνήσεων» στο Facebook.
Το κείμενο που συνοδεύει αυτό το φωτογραφικό «μουσείο αναμνήσεων» από
το παρελθόν του χρήστη στο συγκεκριμένο χώρο κοινωνικής δικτύωσης περιγράφει
τις προθέσεις της εφαρμογής, για τη διατήρηση του ατομικού παρελθόντος και το
δημόσιο διαμοιρασμό του:
Μια έκθεση άνοιξε προς τιμήν σου. Το μουσείο εκθέτει τις πιο
όμορφες και πολύτιμες στιγμές σου. Με αυτό τον τρόπο οι άλλοι
μπορούν να σε γνωρίσουν καλύτερα και να πάρουν μια γεύση από το
πως είναι η ζωή σου. Μοιράσου τα αποτελέσματά σου με τους φίλους
σου για να μπορέσουν κι εκείνοι να ανακαλύψουν πως μοιάζει η δική
τους έκθεση στο μουσείο.
Τριάντα χιλιάδες άτομα παρακολούθησαν, επίσης, το 2013, το

Μαζικό

Ελεύθερο Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) που προσέφερε δυο φορές το Brown
University με τίτλο “Archaeology’s dirty little secrets” - «τα βρόμικα μικρά μυστικά
της Αρχαιολογίας» (Alcock et. al., 2016). Ένα ακόμα MOOC με τίτλο «Ο Αρχαίος
Έλληνας Ήρωας» (“The Ancient Greek Hero” ή “HeroesX”), ένα προσιτό σε όλους
πρόγραμμα

του Πανεπιστημίου Harvard που πραγματοποιήθηκε μέσω

του

HarvardX, μιας ειδικά κατασκευασμένης ψηφιακής πλατφόρμας, έφερε σε επαφή το
πλατύτερο κοινό με το θρυλικό ομότιτλο μάθημα που προσφέρεται επί χρόνια, υπό
την εποπτεία του καθηγητή Gregory Nagy, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Από
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την έναρξη του HeroesX, τον Μάρτιο του 2013, καταγράφτηκαν περισσότερες από
90.000 εγγραφές στο πρόγραμμα, οι οποίες προέρχονταν από περισσότερες από 170
χώρες6.
Το βασικό ερώτημα που μπορεί να τεθεί ύστερα από όλα αυτά είναι: Μήπως η
χρήση των ΤΠΕ συμβάλλει, τελικά, στο να «εξημερώσουμε» την «ξένη χώρα» του
παρελθόντος ή μήπως μέσω αυτών θεμελιώνουμε περισσότερο τον αποικισμό του
παρόντος στο παρελθόν;
Ύστερα από όλα αυτά είναι αδύνατο η επίδραση των ΤΠΕ στην προσέγγιση του
παρελθόντος να μην απασχολεί και τις επιστήμες που το μελετούν. Η σχέση του
ιστορικού και αρχαιολογικού παρελθόντος, ειδικότερα, με τις ΤΠΕ απασχολεί
πολλούς

θεωρητικούς

ερευνητές

των

αντίστοιχων

επιστημών,

οι

οποίοι

επεξεργάζονται το πώς αυτό το παρελθόν «κατασκευάζεται» στο νέο τεχνολογικό
πλαίσιο και πώς επιδρά στα νοήματα που προκύπτουν και στις ταυτότητες που
συγκροτούνται, στους χρήστες του, με βάση αυτό το «ψηφιακό» ιστορικό παρελθόν.
Η ένταξη των ΤΠΕ στην επιστήμη της Ιστορίας (Τσιβάς, 2009, σ. 80-82) είναι
πολυσχιδής και πολύπλευρη. Το 2001 ο καθηγητής του University of California,
Illinois, Mark Poster σε συνέντευξή του, την οποία δημοσίευσε η εφημερίδα
Ελευθεροτυπία διατύπωσε την καινοφανή για την εποχή του βεβαιότητα πως η «Η
Ιστορία συμβαίνει στο Δι@δίκτυο». Η χρήση και μόνο του διαδικτυακού @ αντί για
«α» στη λέξη Διαδίκτυο, που χρησιμοποιήθηκε στον τίτλο της συνέντευξης
υπονοούσε τις ουσιαστικές, μετασχηματιστικές, αλλαγές που επέφερε και στην
ιστορική επιστήμη ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος των νέων τεχνολογιών. Η
κωδικοποίηση των απόψεων του Poster (Γκίκα, 2014, σ. 180-181) περιλαμβάνει τις
κυριότερες από αυτές τις αλλαγές, οι οποίες αποδεικνύουν, σύμφωνα με τον
Αμερικανό καθηγητή, πως από τη στιγμή που οι νέες τεχνολογίες συνιστούν
καθημερινές, ατομικές ή συλλογικές, ανθρώπινες εμπειρίες, μετατρέπονται σε
ιστορικές εμπειρίες. Παύουν έτσι να είναι απλές αναπαραστάσεις του παρελθόντος
και καθίστανται μέσα για τη βίωση του παρελθόντος στο παρόν.
6

για περισσότερες πληροφορίες βλ. την
http://harvardx.harvard.edu/cb221x-heroesx.
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ιστοσελίδα

του

προγράμματος

στο

Ο M. Poster επισημαίνει, λοιπόν, τα παρακάτω για να αποδείξει πως, σήμερα, η
Ιστορία «συμβαίνει στο διαδίκτυο»:
α. την ολοένα αυξανόμενη ψηφιοποίηση των βάσεων δεδομένων και των ιστορικών
αρχείων τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα, πλέον, στο διαδίκτυο
β. την εμπλοκή των χρηστών στα παραπάνω δεδομένα, οι οποίοι πολλές φορές
μπορεί και να τα μεταβάλλουν
γ. την ενθάρρυνση των ιστορικών να ασχοληθούν με νέα είδη κειμένων με τη χρήση
εικόνας και ήχου ώστε να καταστήσουν την ιστορική πληροφορία περισσότερο
προσιτή στις νέες συνθήκες του διαδικτύου
δ. τις νέες δυνατότητες δημοσίευσης ιστορικών έργων χωρίς τη διαμεσολάβηση
οποιουδήποτε εκδοτικού ελέγχου.
ε. τη διεύρυνση της βάσης του ποιος δημοσιεύει ιστορικά έργα, αφού, πλέον,
μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές Ιστορίας, αλλά και μη ειδικοί
στ. την ενίσχυση του μοντέλου της πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας, εφόσον
υπάρχουν ιστοσελίδες, λίστες επικοινωνίας και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι
άνθρωποι συναντιούνται και επικοινωνούν στο διαδίκτυο.
Μια επισκόπηση των δεδομένων δείχνει πως όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις
ισχύουν και σήμερα, και μάλιστα στο έπακρο, μια δεκαπενταετία μετά τις
διατυπώσεις του Poster. Έχουν, όμως, ανατείλει και νέοι ορίζοντες. Η επανάσταση
του συμμετοχικού διαδικτύου, όπως αυτό προέκυψε από τις Web 2.0 εφαρμογές,
οδήγησε στο να υπάρξει μια ανεξάντλητη παραγωγή της Ιστορίας από τα κάτω, από
μη ειδικούς. Η παραγωγή αυτή, μάλιστα, δεν περιορίστηκε μόνο σε τύπου Wikipedia
συγγραφές και παρεμβάσεις. Ο Μ. Μπιλάλης μελέτησε (Μπιλάλης, 2015) το πώς η
Ιστορία διατρέχει τις προσωπικές σελίδες χρηστών του διαδικτύου και διαπίστωσε,
δικαιώνοντας τις παραπάνω παρατηρήσεις του Poster, τους ποικίλους τρόπους με
τους οποίους μπορεί «η Ιστορία να συμβαίνει στο διαδίκτυο», αλλά και τις
ουσιαστικές αλλαγές που αυτοί οι τρόποι επιφέρουν στη νοηματοδότηση του
παρελθόντος. Οι παρατηρήσεις του είναι εξαιρετικά χρήσιμες αν αναλογιστούμε πως
πολλές φορές τα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα προκαταλαμβάνουν, τουλάχιστο, ή
και διαμορφώνουν την ιστορική συνείδηση του κοινού και συνεπώς και των
μαθητών που αποτελούν ένα ουσιαστικό μέρος αυτού του κοινού.
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Μερικά από τα χαρακτηριστικά τα οποία εντοπίζει ο Μ. Μπιλάλης, και
ενδιαφέρουν την παρούσα μελέτη, καθώς ο ίδιος θεωρεί πως μετασχηματίζουν
δραστικά την αναπαράσταση του παρελθόντος, εξαιτίας της ενεργούς εμπλοκής των
ΤΠΕ σε αυτόν τον μετασχηματισμό, είναι:
α. η οπτική επαναπροώθηση του ιστορικού συμβάντος, καθώς οι νέες τεχνολογίες
επιτρέπουν τη συνεχή παραγωγή και αναπαραγωγή του στο παρόν μέσω της
δυνατότητας συνεχούς επανάληψης των εικόνων των παρελθοντικών ιχνών
(Μπιλάλης, 2015, σελ. 31)
β. η αναμεσοποίηση (remediation) που υφίστανται οι εικόνες του παρελθόντος καθώς
μεταφέρονται από το ένα μέσο στο άλλο, από τα εικονογραφημένα στα γραπτά
έντυπα, μεταξύ των οποίων και τα σχολικά εγχειρίδια, και από αυτά στην τηλεόραση
και στο διαδίκτυο (Μπιλάλης, ό.π., σελ 35).
γ. η ενεστωτοποίηση του παρελθοντικού ίχνους η οποία διασπά την έννοια του
πρωθύστερου χρόνου του παρελθόντος, οδηγεί συχνά σε μείξη των διαφορετικών
χρονικοτήτων και στην εντύπωση ενός παρελθόντος «που συμβαίνει τώρα», σε μια
«λογική συνεχούς επικαιροποίησης… η οποία βασίστηκε, ανάμεσα στα
άλλα, στην προώθηση τεχνικών διαρκούς καταγραφής και ζωντανής
αναμετάδοσης, η διάδοση μέσω της κινητής τηλεφωνίας μετά το 1998
εφαρμογών διαρκούς εν-τοπισμού και εν-χρονισμού, η μαζική εισβολή
στο διαδίκτυο τεχνολογιών διανομής επικαιροποιημένου περιεχομένου
[rss feeding] κυρίως μετά το 2000, κ.ά.». (Μπιλαλης, ό.π., σ. 49, 54).
δ. η διαμόρφωση μιας νέας μορφής νοσταλγίας για το παρελθόν, η οποία τείνει να
περιλάβει το νέο δικτυωμένο εαυτό του χρήστη του διαδικτύου, εκφράζοντας την
κοινωνική του ταυτότητα. Αυτή η νέα νοσταλγία δεν ενδιαφέρεται για την ολική
κατανόηση της Ιστορίας, δίνοντας έμφαση και χρησιμοποιώντας τα παρελθοντικά
ίχνη ως «θραύσματα» Ιστορίας, αδιαφορώντας για την αποσπασματικότητά τους
(Μπιλάλης, ό.π., σ. 100).
Στην ίδια μελέτη εξαίρεται, επίσης, ο ρόλος που διαδραματίζουν προς την
κατεύθυνση της δημιουργίας των ατομικών προσεγγίσεων για το παρελθόν από τους
χρήστες του διαδικτύου τα υλικά ίχνη του παρελθόντος, τα αρχαιολογικά ερείπια
δηλαδή (Μπιλάλης, ό.π., σσ. 105-107). Έτσι έρχεται στο προσκήνιο η ένταξη των
ΤΠΕ σε μια άλλη επιστήμη που ασχολείται με το παρελθόν, την αρχαιολογία.
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Ο σχετικός προβληματισμός απασχολεί έντονα τη θεωρία της αρχαιολογίας
(Shanks 2007). Τονίζεται, για παράδειγμα, πως όλες οι θεωρητικές κατασκευές της
αρχαιολογίας για το παρελθόν από τις παραδοσιακές μέχρι τις μεταμοντέρνες, τις
λεγόμενες, στη σύγχρονη αρχαιολογική θεωρία, μεταδιαδικαστικές 7 προκαθορίζουν,
στην καλύτερη περίπτωση, και μπορεί ακόμα και να συσκοτίζουν, ορισμένες φορές,
το παρελθόν, αφού το προσαρμόζουν στα ζητούμενα του παρόντος. Σύμφωνα με
αυτήν την κριτική οι αρχαιολόγοι δεν ανακαλύπτουν το παρελθόν, όπως πιστεύεται
ευρύτατα, αλλά διαμορφώνουν τις σχέσεις ανάμεσα στα ευρισκόμενα κατάλοιπα του
παρελθόντος. Τα ψηφιακά μέσα, συνεπώς, δεν ενισχύουν και διευκολύνουν ως
εργαλεία τις αρχαιολογικές έρευνες, αλλά μεσολαβούν για τη μελέτη του
παρελθόντος ως τρόποι εμπλοκής με αυτό (Shanks, 2007, σ. 2), αφού συμβάλλουν
στην εγκαθίδρυση των παραπάνω σχέσεων.
Από την άλλη μεριά, οι Η/Υ υπολογιστές χρησιμοποιούνται στην
αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα με μια πληθώρα εφαρμογών. Η φωτογραμμετρία,
οι φωτογραφικές απεικονίσεις, οι σαρώσεις, η στρωματογραφική ανάλυση, η
διασύνδεση των ανασκαφικών δεδομένων και οι εφαρμογές Συστημάτων
Γεωγραφικών Πληροφοριών (Κατσιάνης, 2009, σσ. 45-84) συμβάλλουν στην
αρτιότερη τεκμηρίωση της ανασκαφικής διαδικασίας. Αξιοποιούνται, επίσης, στην
καταγραφή, κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση και σημασιολογική προτυποποίηση
αρχαιολογικών αντικειμένων μέχρι τη διαχείριση, οπτικοποίηση, τρισδιάστατη
αναπαράσταση και προτυποποίηση χωρικών δεδομένων, αλλά και την οργάνωση
χρονικών δεδομένων (Κατσιάνης, ό.π., σσ. 135-184). Οι αρχαιολόγοι καλούνται
πλέον να σκεφτούν πέρα από τα παραδοσιακά τους αρχαιολογικά εργαλεία
(Chrysanthi et. al., 2012) και να προχωρήσουν, μάλιστα, σε μια περισσότερο
ενδοσκοπική ψηφιακή αρχαιολογία (Huggett, 2015), διερευνώντας το πώς η
ψηφιακή πρακτική οδηγεί στην παραγωγή νοήματος στον χώρο της αρχαιολογίας
(Beale & Reilly, 2017).
Ο J. Huggett διακρίνει δυο «κύματα», όπως τα ονομάζει, τα οποία μπορεί να
περιγράψουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογία αλλά και στις
7

Για την εξέλιξη των αρχαιολογικών θεωριών βλ. Matthew Jonhson, Archaeological
Theory : an introduction. 2nd edition. Blackwell. Oxford 2010.
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ανθρωπιστικές

επιστήμες

γενικότερα.

Η πορεία από

τις

εφαρμογές

της

πληροφορικής στην αρχαιολογία (Archaeology Computing) που χαρακτηρίζουν το
πρώτο «κύμα», στην «Ψηφιακή Αρχαιολογία» (Digital Archaeology) του δεύτερου
«κύματος» υποδηλώνει διαφορετικές επιδιώξεις. Υποστηρίζει, έτσι, πως υπήρξε μια
μετάβαση από την ποσοτικοποίηση των δεδομένων και τη στατιστική τους
επεξεργασία, που αποτελούσαν τους στόχους του πρώτου «κύματος», στην ψηφιακή
εμπειρία της τεχνητής νοημοσύνης, των υπολογιστικών γραφικών, των βασισμένων
στο διαδίκτυο τεχνολογιών, των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, καθώς και
στη μοντελοποίηση των αρχαιολογικών δεδομένων στο δεύτερο «κύμα». Όλα αυτά
δημιούργησαν ποιοτικές, ερμηνευτικές, βιωματικές, υποβλητικές και παραγωγικές
εμπειρίες (Huggett, 2015., σ. 88).
Σύμφωνα με τον J. Huggett πρέπει να υπάρξει, όμως, και ένα τρίτο «κύμα»
στην εξέλιξη της χρήσης των νέων τεχνολογιών το οποίο πρέπει να είναι
προσανατολισμένο πέρα από την τεχνολογική τους διάσταση σε μια ενδοσκοπική
προσέγγισή τους. Αυτό το «κύμα» μπορεί να βοηθήσει

στην κατανόηση των

επιπτώσεών της σημασίας και της αξίας των νέων τεχνολογιών στην ίδια τη θεωρία
της αρχαιολογίας (Huggett, 2015, σελ. 94).
Αρκετά πρώιμα σε σχέση με τη χρήση των υπολογιστών, ήδη από τις αρχές
του 21ου αιώνα, τέθηκε στην αρχαιολογία και το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο ο
Παγκόσμιος Ιστός επέδρασε στη διαχείριση της αρχαιολογικής πληροφορίας στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης της έννοιας του έθνους και της εθνοτικής ταυτότητας των
ανθρώπων. Η σχέση της ελληνικής αρχαιολογίας με την ανάδειξη του εθνικού
παρελθόντος ως συμβολικού κεφαλαίου (Hamilakis & Yalouri, 1996) έχει
επισημανθεί, άλλωστε, και πριν ακόμα εμπλακούν στην προσέγγισή του οι ΤΠΕ
(Hamilakis, 2007; Damaskos & Plantzos 2008).
Όσον αφορά στη χρήση των ΤΠΕ, ο Γ. Χαμηλάκης, πιο συγκεκριμένα,
θεώρησε πως το διαδίκτυο παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του εθνικού
τόπου (national topos) του ελληνισμού. Οι αναπαραστάσεις της αρχαιότητας μέσω
των ΤΠΕ και η διάθεσή τους στο διαδίκτυο δημιούργησε σύμφωνα με την παραπάνω
άποψη
μια «φαντασιακή ετεροτοπία», ένα «κυβερνοπαρελθόν» και ένα
«κυβερνοέθνος», τα οποία συνέβαλαν στην «εξημέρωση» του διαδικτύου, στο
[33]

μετασχηματισμό του από χώρο σε τόπο και στην υλοποίησή του μέσα από την
υλικότητα την οποία υπαινίσσονται οι αναπαραστάσεις της αρχαιότητας» (Hamilakis
2000, σ. 241).
Έτσι μέσω των ΤΠΕ διαδόθηκε η υιοθέτηση του μοντέλου του εθνικού
παρελθόντος το οποίο μετατράπηκε ευκολότερα σε ένα «οικείο», προσωπικό
παρελθόν, το οποίο ενσωματώθηκε στις ψηφιακές δράσεις ενός ευρέος φάσματος
χρηστών.
Παρόμοια ερωτήματα έχουν τεθεί και στο επιστημονικό πεδίο της μελέτης της
Πολιτισμικής Κληρονομιάς (Cultural Heritage) όπου η εμπλοκή των νέων
τεχνολογιών θεωρείται σημαντική προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας
«εκπαιδευτικής τεχνολογίας» η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στην εκπαίδευση
σχετικά με την πολιτισμική κληρονομιά (Ott & Pozzi, 2008, σσ. 131-132). Η γένεση
σε αυτό το πλαίσιο. του επιστημονικού τομέα της «Ψηφιακής Κληρονομιάς» (Digital
Heritage) ήταν αναπόφευκτη Οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται πλέον για
την καταγραφή δεδομένων, τη μοντελοποίηση και την εμπλοκή διαφορετικών τύπων
κοινού με το παρελθόν σε διαφορετικά πλαίσια στα οποία περιλαμβάνονται το
σχολείο, ο τουρισμός, οι επισκέψεις σε μουσεία και η δια βίου μάθηση. (Economou
2015, σ. 216). Επισημαίνεται, όμως, παράλληλα, πως
«(τα ψηφιακά μέσα) μας έχουν συχνά οδηγήσει να ορίσουμε εκ νέου
τις απόψεις μας για το παρελθόν και να το κοιτάξουμε με νέους τρόπους,
αλλά σε κάποιες περιπτώσεις προηγμένα ψηφιακά εργαλεία προσέθεσαν
απλά μια πιο εκλεπτυσμένη ματιά σε πολύ παραδοσιακές και συντηρητικές
ερμηνείες, προβάλλοντας σύγχρονες προκαταλήψεις σχετικά με τις
κοινωνίες του παρελθόντος. Αξίζει να διερευνούμε αυτά τα ζητήματα στην
πράξη παρατηρώντας κάποιες από τις κύριες ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες
χρησιμοποιούνται στο πεδίο της ψηφιακής κληρονομιάς ώστε να έχουμε μια
πιο καθαρή εικόνα για τις ειδικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα και τις
διαφορετικές οπτικές γωνίες που ακολουθήθηκαν» (Economou ό.π., σ. 217).

Στο χώρο της μουσειολογίας, μιας επιστήμης που έχει ως κατεξοχήν αντικείμενο
τις

αναπαραστάσεις

του

παρελθόντος

(Μπούνια

2004;

Σολομών

2012),

επισημαίνεται πως το μουσείο συμμετέχει στη διαδικασία των ερμηνειών για το
παρελθόν τις οποίες πραγματοποιεί ο επισκέπτης του.
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Το μουσείο δεν μπορεί πλέον σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί χώρος
αντικειμενικής ταξινόμησης, όπου τα «αυθεντικά» αντικείμενα ως
αναμφισβήτητα «υλικά» γεγονότα ή αυταπόδεικτες ηθικές/υλικές αξίες
μεταφέρουν τις γνώσεις και τα μηνύματά τους. Το εκτιθέμενο περιεχόμενο
των μουσείων αποκτά συνοχή μέσα από μια διαδικασία ερμηνείας. Τα
μουσεία λένε ιστορίες μέσω της συλλογής, της επιλογής και της σκόπιμης
έκθεσης των αντικειμένων τους σε συνδυασμό με τη χρήση οπτικών,
αφηγηματικών και άλλων επεξηγήσεων. Κάθε έκθεση είναι μια πρόκληση
για συγκερασμό της ιστορικής ακρίβειας, της αισθητικής απόλαυσης και
των εκπαιδευτικών αξιών στα οποία το μουσείο και οι δημιουργοί του
οφείλουν να στοχεύουν (Μπούνια, 2004, σ. 18).
Επιπλέον, η συμβολή των μουσείων στην κατανόηση του κόσμου που μας
περιβάλλει είναι ένα ζήτημα που τα καθιστά μια σημαντική συνιστώσα των
διαδικασιών της μάθησης και της εκπαίδευσης (Μούλιου, 2005).

Οι νεότερες

προσεγγίσεις ως προς το τι είναι ένα μουσείο προσδιορίζουν με σαφήνεια τη
σημασία του
Είναι σαφές ότι τα μουσεία δεν είναι πλέον ούτε οργανισμοί
υποστήριξης της νεωτερικής τάξης, ούτε απλώς αναπαραστατικοί
μηχανισμοί για την ανάλυση των οποίων θα μας αρκούσαν επεξεργασμένες
εκδοχές της κοινωνικής θεωρίας. Πρόκειται για χώρους κοινωνικής δράσης
που συμβάλλουν οι ίδιοι στην παραγωγή θεωρητικής σκέψης, καθώς μας
προτρέπουν να σκεφτούμε πέρα από τη σημασία των εκθεμάτων τους, να
συλλογιστούμε για ευρύτερες δομές και πρακτικές και, εντέλει, να
αναρωτηθούμε για την ίδια την επιστημονική και κοινωνική δράση μας σε
έναν «μουσειοποιημένο» κόσμο. (Σολομών, 2012, σ. 110)
Από τα παραπάνω συνάγεται πως εξίσου σημαντικός είναι και ο ψηφιακός
επισκέπτης ενός μουσείου. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν νέες δυνατότητες και
δημιουργούν νέους προβληματισμούς σε σχέση με την προσέγγιση της ψηφιακής,
πλέον, κληρονομιάς (Economou, 2015). Τα μουσεία προσπάθησαν από αρκετά νωρίς
να αξιοποιήσουν αυτόν τον θαυμαστό, καινούργιο ψηφιακό κόσμο. Εικονικά
μουσεία εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο ήδη από τη δεκαετία του 1990. Σήμερα τα
μουσεία αυτά αξιοποιούν μια ποικιλία μεθόδων και εργαλείων και διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην κατασκευή πλούσιου κοινωνικού νοήματος (Sylaiou et. al.,
2005; Dallas, 2007).
Η

ολοένα αυξανόμενη ψηφιοποίηση μουσειακών συλλογών επιφέρει

ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται τα μουσεία από το
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κοινό, ανάμεσα στο οποίο σημαντική θέση κατέχουν οι μαθητές/τριες. Σήμερα
εφαρμογές όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση αντικειμένων (3D printing), η Εικονική,
Επαυξημένη ή Μικτή πραγματικότητα (Virtual, Augmented ή Mixed Reality), ή τα
Μεγάλα, Ανοικτά και Διασυνδεδεμένα δεδομένα (Big Data, Open Data και Linked
Data), χρησιμοποιούνται ευρύτατα και σε σημαντικά μουσεία (Αρβανίτης 2014, σ.
3). Είναι γεγονός, πάντως, πως η κυριότερη μεταβολή η οποία επέφερε η χρήση νέων
τεχνολογιών στα μουσεία και η συνακόλουθη ψηφιοποίηση των συλλογών τους είναι
η υπέρβαση του παραδοσιακού μοντέλου της επιτόπιας επίσκεψης και η δημιουργία
ψηφιακών εξ αποστάσεως χρηστών του μουσειακού υλικού (Γιαννούτσου, 2015, σ.
221-222).
Παράλληλα, τους ερευνητές του κλάδου απασχολεί το πώς οι ΤΠΕ επιδρούν στη
μουσειακή αναπαράσταση του παρελθόντος (Μπούνια, Νικονάνου & Οικονόμου,
2008, σσ. 350-421). Ορισμένοι μάλιστα, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι νέες
τεχνολογίες οδηγούν σε επαναδιαπραγμάτευση της ίδιας της έννοιας του μουσείου
(Αρβανίτης 2014, σ. 3). Η επαναδιαπράγμευτηση αυτή, θεωρείται, επιπλέον, πως
αγγίζει και τη χωρική διάσταση του μουσείου αφού οι εφαρμογές επαυξημένης και
εικονικής πραγματικότητας διασπούν την παραδοσιακή μορφή ενός συγκεκριμένου
κτιρίου

και

μπορούν

να

δημιουργήσουν

ψευδαισθήσεις

χώρου

υψηλής

σημαντικότητας, μεταβάλλοντας τη μαθησιακή εμπειρία σε εμπειρία «εμβύθισης»,
δημιουργώντας

χώρους και προϋποθέσεις «διάχυτης μάθησης» (Χουρμουζιάδη

2015, σ. 189-191). Η ευρεία χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (Arvanitis
2010) μπορεί να συμβάλει, άλλωστε, προς την παραπάνω κατεύθυνση
Έτσι κι αλλιώς πάντως, οι ΤΠΕ συμμετέχουν και συμβάλλουν με τον έναν ή τον
άλλο τρόπο, για τη δημιουργία, στην εποχή μας αυτού που έχει χαρακτηριστεί ως
«υπερτροφία της μνήμης» ((Huyssen, 2003, σ. 3, Paschalidis, 2008). Το παρελθόν
εμπλέκεται, έτσι, αξεδιάλυτα με το παρόν σε ένα, τελικά, παρ(ελθ)όν (Τουλούμης
2004), αφού η μνήμη κατακλύζει επίμονα τους πραγματικούς ή φανταστικούς,
ψηφιακούς, κόσμους μας:
Τα σύγχρονα μέσα με το να φέρνουν αρκετά κοντά τα διάφορα
χρονικά διαστήματα ώστε να σχηματίζουν ένα μοναδικό, ενοποιημένο εδώ
και τώρα…(πέτυχαν επίσης) να φέρουν το παρελθόν αρκετά κοντά ώστε να
το κάνουν ένα ζωντανό και ζωτικό μέρος του παρόντος με τρόπους
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αδιανόητους μέχρι σήμερα…η απώλεια της απόστασης (ενν. του
παρελθόντος με το παρόν) έχει σημάνει… και την απώλεια της αύρας, της
αυθεντίας και της μυθοποίησης, καθώς και μια αύξηση στην κατανόηση,
στην αντίληψη και στην πολιτικοποίηση8 (Paschalidis, 2008, σ. 180),

Συμπερασματικά, η προτροπή για αναστοχασμό σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ
οδηγεί στην ανάγκη να αξιολογήσουμε τα εργαλεία μας ως προς την επίδρασή τους,
τελικά, στις αναπαραστάσεις μας και στις αφηγήσεις μας για το παρελθόν. Καθώς,
μάλιστα, ο ψηφιακός κόσμος εξελίσσεται πολύ γρήγορα και καινούργια,
«θαυμαστά» εργαλεία - τα οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα, μάλιστα, θα
φαντάζουν παρωχημένα - μετασχηματίζουν διαρκώς αυτές τις αναπαραστάσεις και
αφηγήσεις ο κριτικός αναστοχασμός αποτελεί το μοναδικό μας οπλοστάσιο για τη
συγκρότηση της επίγνωσής μας για αυτόν τον κόσμο και τα όριά του. Σε αυτό το
σημείο ο ρόλος της εκπαίδευσης αποδεικνύεται καθοριστικός.
5. Το παρελθόν, οι ΤΠΕ και η εκπαίδευση
Είναι δεδομένο πως οι ΤΠΕ έχουν μια συνεχώς αυξανόμενη εμπλοκή στο χώρο
της εκπαίδευσης. Η Ιστορία, παράλληλα, θεωρείται ένα σημαντικό μάθημα, με
έντονη ιδεολογική φόρτιση. Η ταχύρρυθμη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και τα
νέα κάθε φορά περιβάλλοντα γνώσης, δεξιοτήτων και γραμματισμών (Lankshear et.
al., 2013) τα οποία αυτές δημιουργούν, σε συνδυασμό και με τη «συμμετοχική
κουλτούρα» (Jenkins, 2009) που προϋποθέτουν, πρέπει, επομένως, να λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε μελέτη για το ιστορικό παρελθόν και τη σημασία
του. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν σε αυτό το πλαίσιο να μη λαμβάνονται υπόψη και
στο χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης ζητήματα που άπτονται της ολοένα και
περισσότερο αυξανόμενης δύναμης αυτής της «συμμετοχικής κουλτούρας».
Η συμμετοχική κουλτούρα είναι μια κουλτούρα με σχετικά μικρούς
φραγμούς στην φυσική έκφραση και τη συμμετοχή των πολιτών,
(παρέχει) ισχυρή υποστήριξη προς τη δημιουργία και το διαμοίρασμα
δημιουργιών και κάποιο είδος άτυπης καθοδήγησης όπου οι πιο έμπειροι
συμμετέχοντες μεταδίδουν τη γνώση τους στους αρχάριους. Σε μια
συμμετοχική κουλτούρα, τα μέλη πιστεύουν επίσης πως οι συνεισφορές
τους έχουν σημασία και νιώθουν κάποιο βαθμό κοινωνικής διασύνδεσης
8

Η μετάφραση και η σύμπτυξη του αποσπάσματος είναι του γράφοντα.
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μεταξύ τους (τουλάχιστον, τα μέλη ενδιαφέρονται για τις γνώμες των
άλλων σχετικά με τις δημιουργίες τους) (Jenkins, 2009, σ. xi)
Η ενσωμάτωση της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας στην εκπαίδευση γίνεται
με δυο τρόπους. Στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης οι μαθητές καλούνται να
διδαχθούν Ιστορία ενώ στην ημιτυπική εκπαίδευση συμμετέχουν σε μουσειακά
εκπαιδευτικά προγράμματα. Και στις δυο περιπτώσεις στο σχολείο αφενός, στο
μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας κυρίως, και στο μουσείο αφετέρου η γνώση δομείται
με την αξιοποίηση, συνήθως, αρχαιολογικών ευρημάτων. Είναι, όμως, γεγονός πώς
οι μαθητές έρχονται σήμερα σε επαφή με το ιστορικό παρελθόν μέσα και από
μορφές άτυπης εκπαίδευσης αφού «συναντώνται» αρκετά συχνά στο διαδίκτυο και
την τηλεόραση με απόψεις και κρίσεις για το παρελθόν που δεν μπορούν να
ελέγξουν απόλυτα, ως προς την εγκυρότητά τους, ενώ συμμετέχουν και σε
διαδικτυακά ψηφιακά παιχνίδια που εκτυλίσσονται στο ιστορικό παρελθόν όπως για
παράδειγμα για το γνωστό LOL (League of Legends) ή έχουν θέμα ιστορικό και

αρχαιολογικό. Μέσω αυτών των παιχνιδιών, μάλιστα, και τις εκπαιδευτικές τους
διαστάσεις (Apperley, 2014, Champion, 2016) «κατασκευάζονται» αρκετές φορές, οι
αντιλήψεις των παιδιών για το παρελθόν (Χιότογλου, 2015).
Σχετικές μελέτες έχουν καταστήσει, επιπλέον, σαφές πως το να μιλήσει
κανείς στα παιδιά για το παρελθόν δεν είναι μια απλή υπόθεση και έχει
διεπιστημονικές προεκτάσεις. Υποστηρίζεται (Γαλανίδου & Dommasnes, 2012, σσ. 2137), έτσι, πως
α) ενδείκνυται να λαμβάνεται υπόψη η γνωστική ικανότητα των παιδιών στα

διάφορα στάδια ανάπτυξής τους,
β) το γεγονός πως εκτός από την επίσημη σχολική ιστορία τα παιδιά προσεγγίζουν
το παρελθόν μέσα από ένα πλήθος άλλων στοιχείων τα οποία προέρχονται από
παιδικά βιβλία, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια
κ.ά, τα οδηγεί στο να έχουν μια ήδη διαμορφωμένη αντίληψη γι’ αυτό,
γ) πρέπει να μελετάται η φύση του μηνύματος για το παρελθόν το οποίο μεταφέρεται
στα παιδιά και το κατά πόσον συμβαδίζει αυτό με τη νεότερη αρχαιολογική και
ανθρωπολογική έρευνα,
δ) σε κάθε αφήγηση του παρελθόντος εμπεριέχεται και ένα μέρος που άπτεται
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τρεχουσών αξιών και ηθικών διλημμάτων και αφορά το τι και πώς το αφηγούμαστε,
τι επιλέγουμε να τονίσουμε και τι αποσιωπούμε εκτιμώντας τις συνέπειες όλων
αυτών,
ε) τα παιδιά είναι συνήθως απόντα από τις συνθέσεις που δημιουργούν οι μεγάλοι,
υπακούοντας στις δικές τους αντιλήψεις, για να τους αφηγηθούν το παρελθόν.
Η ένταξη των παραπάνω παρατηρήσεων σε ένα ευρύτερο επιστημολογικό
πλαίσιο το οποίο συνδέει τη διδασκαλία της ιστορίας με τη μουσειολογία και την
εκπαίδευση κατέδειξε (Τουλούμης, 2004, σ. 47-50) πως το σημερινό εκπαιδευτικό
σύστημα κινείται, όσον αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας μεταξύ
της παραδοσιακής και της μοντέρνας επιστημολογικής άποψης (Πιν 1) .

Επιστημολογική άποψη
Παραδοσιακή =

Ιστορία
«αντικειμενική» ιστορία -

Η επιστημονική αλήθεια είναι
μοναδική και αντιστοιχεί με τη
μοναδική
και
δεδομένη
πραγματικότητα

1.το
παρελθόν
είναι
μοναδικό, απλό και δεδομένο
2. το «ιστορικό» παρελθόν
ταυτίζεται
με
το
«πραγματικό» παρελθόν

Εκπαίδευση
Αναπαραγωγή της «μίας» και
μοναδικής ιστορικής γνώσης

1.Εθνική ιδεολογία
1.Ένα διδακτικό βιβλίο
2. Οι πηγές εικονογραφούν ή
προσφέρουν παραδείγματα
3. Διδακτικός μονόλογος και
«διαλέξεις»
που
διεκπεραιώνουν την «ύλη»
του ενός εγχειριδίου

Μοντέρνα =
1. Η επιστημονική αλήθεια και
η γνώση της πραγματικότητας
πολλαπλή και όχι μοναδική
2.
Η
αλήθεια
πραγματικότητα
έννοιες

και
η
σύνθετες

3. Η γνώση και η αλήθεια
εξαρτώνται από το σκεπτόμενο
υποκείμενο με βάση τα
ερωτήματα που θέτει και τις
θεωρίες που ασπάζεται
4. Αποδεκτές οι εναλλακτικές
επιστημονικές απόψεις

Το παρελθόν υπάρχει μέσω
της σχέσης του με το παρόν,
παρότι διαφέρει απ’ αυτό –
1. Η «αντικειμενικότητα»
προκύπτει μέσα από τη
συνεχή διάδραση μαρτυρίας –
ερμηνείας, παρελθόντος –
παρόντος, υποκειμένου –
αντικειμένου –
2.Το «ιστορικό» παρελθόν
αναφέρεται στο πραγματικό
παρελθόν,
αλλά
δεν
ταυτίζεται μαζί του (υπάρχει
η δυνατότητα και άλλων
επιστημονικών ερμηνειών)

Μουσειολογία
Παλαιού τύπου μουσεία

2.Τα μουσειακά αντικείμενα
εθνική κληρονομιά
3.
Η
έκθεσή
παρουσιάζει
την
ιστορία –

τους
εθνική

4. Το μουσείο «φύλακας» και
όχι παραγωγός της γνώσης

4. Ο μαθητής «παπαγάλος»
της παραδομένης ιστορικής
γνώσης
Καλλιέργεια
ιστορικής
γνώσης μαθητών μέσα από
την καλλιέργεια ιστορικής
σκέψης και δεξιοτήτων

«Μοντέρνα» μουσεία

1.
Κριτική
εναλλακτικών
κειμένων

2. Απευθύνονται στο νου και
τις αισθήσεις των επισκεπτών

μελέτη
ιστορικών

2. Χρήση και ερμηνεία
ιστορικών μαρτυριών
3. Εισαγωγή των μαθητών
στο χώρο, τη μέθοδο και τις
αρχές
της
ιστορικής
επιστήμης
4. Άρθρωση ιστορικού λόγου
από τους μαθητές
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1. Τα αντικείμενα σε σχέση
με το κοινωνικό τους πλαίσιο

3.Διευκολύνουν
προσεγγίσεις

βιωματικές

4.
Εκπαιδευτικός
και
ψυχαγωγικός
χαρακτήρας
μουσείων
5. Στόχος ένα μουσείο
ανοικτό στο κοινό για την
«ανάγνωση» και κατανόηση
των
μουσειακών

αντικειμένων
και
τη
«δόμηση» γνώσεων μέσα από
την
κατανόηση
των
ανθρώπινων πλαισίων όπου
αυτά εντάσσονται
Μεταμοντέρνα =

Αποδόμηση κάθε σχέσης
ανάμεσα στο παρόν και το
παρελθόν

Δημιουργία
ιστορικού
μαθητών

2.
Η
πραγματικότητα
εξαρτάται από το υποκείμενο,
την ιδεολογία του και τη σχέση
του με την εξουσία

1. Το παρόν και το παρελθόν
ανθρώπινες
«κατασκευές»
που διαμορφώνονται ανάλογα
με τις ιδεολογίες, τις σχέσεις
εξουσίας και τις επιδιώξεις
του παρόντος

1.Διαμόρφωση
ειδικού
εννοιολογικού συστήματος
και ιστορικού λεξιλογίου

3. Διαφορετικές ιδεολογικές
αντιλήψεις
της
πραγματικότητας οδηγούν σε
διαφορετικές
ιδεολογικές
επιστημονικές αλήθειες

2. Μόνο κάποια απομεινάρια
του παρελθόντος υπάρχουν σ’
ένα κατακερματισμένο παρόν

1. Δεν υπάρχει επιστημονική
αλήθεια

του ατομικού
λόγου
των

2. Δυνατότητα σύγκρισης από
μέρους των ίδιων των
μαθητών του ιστορικού τους
λόγου σε σχέση με τον
ιστορικό λόγο των «άλλων»
μέσα από τον εντοπισμό των
ιδεολογικών τους θέσεων και
επιδιώξεων στο παρόν

Προσανατολισμένα
στο
κοινό μουσεία
1.Τα
αντικείμενα
παρουσιάζονται ως ίχνη του
παρελθόντος χωρίς καμιά
ιδιαίτερη ερμηνεία
2.
Οι
επισκέπτες δεν
αντιμετωπίζονται
ως
ομοιόμορφο
κοινό
(διαφορετική
κοινωνική,
ιδεολογική και πολιτισμική
ταυτότητα)
3.
Οι
επισκέπτες
προτρέπονται
να
δημιουργήσουν τις δικές τους
απόψεις για το παρελθόν με
βάση
τις
δικές
τους
ιδεολογικές
θέσεις,
εξαρτήσεις και επιδιώξεις

Πίνακας 1 Το επιστημολογικό υπόβαθρο που συνδέει την ιστορία, την εκπαίδευση και την
μουσειολογία (Τουλούμης, 2004, σ. 47-48, με βάση τη Νάκου, 2002)

Αναδεικνύεται έτσι και το ζήτημα της ερμηνείας των δεδομένων ως
καθοριστικού στοιχείου για την προσέγγιση του παρελθόντος. Η ερμηνεία
αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο συνάγονται νοήματα για το παρελθόν. Αυτά τα
νοήματα προσδίδουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο παρελθόν και το καθιστούν
αξιοποιήσιμο για τις επιδιώξεις και τα ζητούμενα του παρόντος.
Σε σχέση με την εκπαίδευση ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι
ΤΠΕ για την προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος είναι, σήμερα, καθοριστικός.
Οι τεχνολογίες δημιουργούν έναν ιστορικό «κόσμο» ο οποίος, παρότι είναι
ψηφιακός, έχει και υλική διάσταση, καθώς δομείται με αντικείμενα από το
παρελθόν. Τα αντικείμενα αυτά αντλούνται κατά κόρον, ιδιαίτερα όταν
αναφερόμαστε στην Αρχαία και στη Βυζαντινή Ιστορία, από την αρχαιολογική
έρευνα.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα συμμετέχουν στη συγκρότηση του

πολυτροπικού ψηφιακού κόσμου που προσφέρουν οι ΤΠΕ (Τουλούμης 2011) και
μπορεί να αποτελέσουν, έτσι, αναπόσπαστο κομμάτι της επιδιωκόμενης ιστορικής
συνείδησης του χρήστη. Το ποια από αυτά τα ευρήματα επιλέγονται για να
επιτελέσουν έναν παρόμοιο στόχο συνιστά, επομένως, έναν πολύ σημαντικό τομέα
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για να αναδειχθούν τόσο οι προθέσεις των «επιλογέων» τους όσο και οι κυρίαρχοι
«λόγοι» στους οποίους υπακούει η όλη προσπάθεια. Ο προσδιορισμός των
παραπάνω παραμέτρων είναι, λοιπόν, σημαντικός σε οποιαδήποτε ανάλογη έρευνα.
Η χρήση αντικειμένων στην ψηφιακή τους μορφή είναι σημαντική και στο
πλαίσιο της προσπάθειας να ενταχθεί η διδασκαλία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
στην εκπαίδευση (Ott & Pozzi, 2008; Touloumis, 2010). Η σχετική θεωρητική
συζήτηση για το πως οι ΤΠΕ προσφέρουν τη δυνατότητα για μια πολυδιάστατη
προσέγγιση των αντικειμένων του παρελθόντος, αφού μπορούν να μελετηθούν και οι
παραμικρότερες λεπτομέρειές τους, να ενταχθούν ευκολότερα στα πραγματικά ή
εικονικά, ανακατασκευασμένα, συμφραζόμενά τους, να ιδωθούν από διάφορες
οπτικές γωνίες, αφού μπορεί να κινηθεί κανείς σε εικονικούς χώρους, ή, επιπλέον, να
υπάρξει και μια παγκόσμια οπτική, όταν προσφέρεται ελεύθερη πρόσβαση σε
παγκόσμιες βάσεις δεδομένων (Ott & Pozzi, ό.π,, σσ.. 132-134).
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Β΄ Μέρος: Ερευνητικό πλαίσιο

Β1: Το μεθοδολογικό πλαίσιο και η θεωρητική του στήριξη

1. Η ανάγκη δημιουργίας ενός εργαλείου θεώρησης των εκπαιδευτικών
ψηφιακών περιβαλλόντων για την Ιστορία και την Αρχαιολογία

Στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης, ενός χώρου καθοριστικού για τη σχέση
των ανθρώπων με την Ιστορία (Ferro, 2000) και για τη διαμόρφωση ιστορικής
κουλτούρας - ο οποίος αντιμετωπίζει, όμως, και ιδιαίτερα προβλήματα (Σακκά,
2016) έχουν επισημανθεί οι αλλαγές που συντελούνται στη διδακτική της Ιστορίας
από την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία με βάση τα υπάρχοντα
Προγράμματα Σπουδών (Βακαλούδη, 2014). Παράλληλα, η χρήση των ΤΠΕ
εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στη μουσειακή εκπαίδευση και αποκτά ένα
στέρεο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο (Bounia & Economou, 2012; Μπούνια,
κ.ά., 2010; Γιαννούτσου, 2015).
Παρόλα αυτά, θα πρέπει να επισημάνουμε τρία πεδία που αξίζουν περαιτέρω
διερεύνησης. Το πρώτο πεδίο αφορά τον έλεγχο της επάρκειας των παραδοσιακών
διδακτικών εργαλείων που συνδέονται με την ιστορική παιδεία. Σχολικά εγχειρίδια
με ιστορικές αφηγήσεις που προσπαθούν να μεταφέρουν την ιστορική γνώση ως
δεδομένη, δάσκαλοι που αφηγούνται και μαθητές που ακούν και αναπαράγουν αυτή
τη δεδομένη γνώση σε δεδομένα πλαίσια δεν αρκούν, προφανώς, για την
εξασφάλιση ιστορικής παιδείας, έστω και αν οι διδασκαλίες συνοδεύονται από,
ακόμα και εντυπωσιακές, αναπαραστάσεις που έγιναν με ψηφιακά μέσα ή από
«γλαφυρές» ψηφιακές αφηγήσεις.
Το δεύτερο πεδίο σχετίζεται με την «εισβολή», των νέων, ψηφιακών, εργαλείων
τα οποία διαμορφώνουν ένα διαφορετικό, νέο πεδίο για την ιστορική εκπαίδευση με
σαφείς νέες παιδαγωγικές διαστάσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί, δηλαδή, πως ο
προσδιορισμός του ρόλου των μαθητών στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία
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καθίσταται σημαντικός από τη στιγμή, μάλιστα που η σύγχρονη διδακτική των
μέσων θεωρεί πως ο μαθητής πρέπει να είναι «παραγωγός» (producer) και όχι απλός
«χρήστης» (user) της γνώσης (Kron & Sofos, 2007). Η υιοθέτηση, συνεπώς, ενός
παιδαγωγικού πλαισίου που θα αξιοποιεί τις ΤΠΕ προς την κατεύθυνση της όλο και
μεγαλύτερης εμπλοκής των μαθητών, όχι μόνο ως προς την «ανακάλυψη», αλλά και
ως προς την «παραγωγή» της γνώσης καθίσταται αναγκαία. Η παιδαγωγική θεωρία
της «Μάθησης μέσω Σχεδιασμού» (Learning by Design) και η σύνδεσή της με τους
πολυγραμματισμούς (Cope & Kalantzis, 2000, Kalantzis & Cope, 2005) προσφέρει
ένα ανάλογο πλαίσιο αν, μάλιστα, συνδυαστεί με την εφαρμογή Σεναρίων Μάθησης
με χρήση των ΤΠΕ στις ανθρωπιστικές σπουδές (Κουτσογιάννης & Παυλίδου,
2012).
Σε ένα τρίτο, τέλος, πεδίο, το οποίο και ενοποιεί τα δυο προηγούμενα, θα
πρέπει να εξετάσουμε και το πώς «αναπλαισιώνεται» κάθε φορά το παρελθόν και
πώς μεταφέρεται στους μαθητές, είτε το προσεγγίζουμε με τα παραδοσιακά είτε με
τα νέα εργαλεία. Χρησιμοποιώντας εδώ την έννοια της «αναπλαισίωσης» που έθεσε
ο Β. Bernstein (1996), αναστοχαζόμαστε, με λίγα λόγια, σε σχέση με το ποιο
παρελθόν αναπλαισιώνεται κάθε φορά στην ιστορική εκπαίδευση και ποιοί
συμβολισμοί και νοήματα μεταφέρονται με αυτόν τον τρόπο στην ιστορική παιδεία
και κουλτούρα.
Θα πρέπει, δηλαδή, να λαμβάνεται υπόψη αν με τη

χρήση κάποιου

ψηφιακού εργαλείου δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά η επαναφορά παλαιών
προσεγγίσεων για το παρελθόν και συγκεκριμένες, κατεστημένες, νοηματοδοτήσεις
του μέσα σε ένα καινούργιο και ομολογουμένως πιο ελκυστικό περιτύλιγμα. Από
την άλλη πλευρά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ενδοιασμοί που διατυπώνονται
για το κατά πόσον το ψηφιακό μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών συνιστά μια
παγίδα εγκλωβισμού της ανθρώπινης σκέψης σε ένα μηχανιστικό και μη πνευματικό
περιβάλλον (Πλάντζος, 2016).
Στους ευρύτερους τρόπους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση. μπορεί να ενταχθεί και η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της
Ιστορίας και συνακόλουθα η ανάλογη χρήση των πορισμάτων της Αρχαιολογίας και
των αρχαιολογικών ευρημάτων προς αυτήν την κατεύθυνση. Μπορεί, ακόμα, να
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αξιοποιηθεί προς την ίδια κατεύθυνση η θεωρία για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη
γλωσσική διδασκαλία και οι επισημάνσεις που έχουν γίνει σε αυτόν τον τομέα σε
σχέση με αυτήν την ενσωμάτωση (Κουτσογιάννης κ.ά, 2014, σ. 81-114)).
Υπάρχει, σήμερα, μια ποικιλία σελίδων στο διαδίκτυο που προσφέρουν κάθε
είδους πηγή - κείμενα,

φωτογραφίες, βίντεο, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά

ντοκουμέντα και ταινίες, ηχητικό υλικό και μουσική, έργα τέχνης και μνημεία αξιοποιήσιμη

στη διδασκαλία της Ιστορίας. Ανάμεσα τους συναντάται και μια

πληθώρα ψηφιακών περιβαλλόντων που έχουν παραχθεί ως εκπαιδευτικό υλικό και
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ αποσκοπώντας στην επαφή του νεανικού κοινού και του
μαθητικού πληθυσμού με το ιστορικό παρελθόν. Συναντώνται, λοιπόν,

είτε

λογισμικά και σενάρια που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και είναι κατάλληλα
προσαρμοσμένα ώστε να μπορούν να ενταχθούν στα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε πολυμεσικά
εργαλεία και εικονικές διαδραστικές περιηγήσεις που χρησιμοποιούνται από τα
μουσεία, ή, τέλος, διάφορα διαδικτυακά διαδραστικά περιβάλλοντα με ιστορικό
περιεχόμενο.
Η κριτική προσέγγιση αυτών των ψηφιακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων
μπορεί να πραγματοποιηθεί και με βάση την ήδη υπάρχουσα έρευνα σχετικά με την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών λογισμικών (Δαγδιλέλης κ.ά, 2013, σ.. 199-216),
αλλά και με βάση τη θεωρία της κριτικής ανάλυσης λόγου και την
κοινωνικοσημειωτική θεωρία. Μπορεί, λοιπόν, ακολουθώντας τον πρώτο τρόπο, να
αξιοποιηθούν κάποια από τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών λογισμικών, όπως α) η αξιολόγηση του περιεχομένου με έμφαση
στην επιστημονική εγκυρότητα, την επικαιροποιημένη πληροφορία και τη συμφωνία
με τα πολιτιστικά και κοινωνικά συμφραζόμενα, β) η αξιολόγηση της παιδαγωγικής
ή διδακτικής μεθόδου που ακολουθείται, γ) η αξιολόγηση της διεπαφής με το χρήστη
με έμφαση στον τρόπο που τον εμπλέκει κριτικά και παιδαγωγικά και δ) η
αξιολόγηση με βάση τη «διδακτική αποτελεσματικότητα».
Στην κατεύθυνση αυτή φαίνεται πως ισχύει και στην περίπτωσή μας η
γνωστή, γενικότερη διάκριση, που έχει πραγματοποιηθεί, ήδη, για τα εκπαιδευτικά,
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φιλολογικού περιεχομένου, λογισμικά, και διερευνά το πώς αξιοποιούνται αυτά
παιδαγωγικά Διακρίνονται έτσι (Κουτσογιάννης κ.ά. 2014, σ. 306-315) λογισμικά,
ανάλογα με α) την αλληλεπίδραση με το χρήστη και β) τη χρήση του υπολογιστή
στη διδασκαλία. Συναντώνται έτσι, σε σχέση με την αλληλεπίδραση με το χρήστη,
ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα και ενθαρρύνουν τον μαθητή να εντρυφήσει
στην ιστορική έρευνα και να λειτουργήσει ανακαλυπτικά, διερευνητικά και κριτικά,
δημιουργώντας ένα πλαίσιο ιστορικού προβληματισμού και ιστορικής κατανόησης.
Υπάρχουν, όμως και περιβάλλοντα που είναι κλειστά και καθοδηγούν το μαθητή
και τη μαθήτρια να γνωρίσει μια εκ των προτέρων καθορισμένη και δεδομένη
Ιστορία η οποία του προσφέρεται με ευχάριστο και εύληπτο τρόπο.
Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της διδασκαλίας της Ιστορίας με ΤΠΕ
έχει διαπιστωθεί (Βακαλούδη, 2014; Γκίκα 2014) πως τα σχετικά ψηφιακά
περιβάλλοντα υπακούν: α) στη λογική της χρήσης του υπολογιστή ως του
υπομονετικού δάσκαλου μέσα από κλειστά ψηφιακά περιβάλλοντα, όπως ποικίλα
εκπαιδευτικά λογισμικά και ιστοσελίδες ή κάποια περιβάλλοντα προσομοίωσης για
την Ιστορία, τα οποία αποσκοπούν στην εξάσκηση και τη διδασκαλία (drill and
practice) του μαθητή, β) στη λογική της αξιοποίησης του υπολογιστή ως μέσου
πρακτικής γραμματισμού με χρήση λογισμικών παρουσίασης καθώς και λογισμικών
κατασκευής διαγραμμάτων (νοητικοί χάρτες, χρονογραμμές κ.λ.π.) και γ) σε μια πιο
διερευνητική λογική, όταν αξιοποιούνται λογισμικά διερεύνησης, προσομοιώσεις
που δίνουν στα παιδιά ρόλους, ανοιχτά ψηφιακά περιβάλλοντα, όπως το διαδίκτυο
για την αναζήτηση ιστορικών πηγών και αρχαιολογικών ευρημάτων από τους ίδιους
τους μαθητές και όταν δημιουργούνται τοπικές και διεθνείς πύλες Ιστορίας που
προσφέρουν πλούσιο υλικό και βάσεις δεδομένων προς την ίδια κατεύθυνση.
Σε αυτό το πλαίσιο εμπλέκονται, επίσης, με την ιστορική διδασκαλία και
ζητήματα κειμενικού τύπου που έχουν απασχολήσει τη σχέση της γλωσσικής
εκπαίδευσης με τη χρήση των ΤΠΕ (Κουτσογιάννης κ.ά., 2014, σ. 111). Εκτός από
την πολυμεσικότητα, την πολυτροπικότητα, την έννοια του υπερκειμένου, αλλά και
τις νέες κειμενικές οντότητες, όπως τα ιστολόγια, ενδιαφέρουν και ζητήματα που
αφορούν τη δυνατότητα κριτικής πρόσληψης των ιστορικών και αρχαιολογικών
πληροφοριών από τους μαθητές - χρήστες των ΤΠΕ και τη συνακόλουθη έκφραση,
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αλλά και συγκρότηση, μέσω των ΤΠΕ, των ατομικών και συλλογικών τους
ταυτοτήτων. Αυτό, όμως, απομένει να διαπιστωθεί μέσω της έρευνας στους ίδιους
τους/τις μαθητές/ τριες
Η παραπάνω προσέγγιση μπορεί να ενισχυθεί και με την κριτική ανάλυση
λόγου. Η τελευταία λαμβάνεται σοβαρά υπόψη επειδή συνδέεται και με την
πολυτροπική θεωρία της επικοινωνίας η οποία με την πρότασή της για διάκριση
μεταξύ «περιεχομένου» (content) και «έκφρασης» (expression) της επικοινωνίας
κρίνεται κατάλληλη να αναδείξει τα ζητούμενα της παρούσας μελέτηςς. Η επιμέρους
διάκριση του περιεχομένου (Κουτσογιάννης, 2005, σ. 2-3), σε «λόγο» (discourse)
και «σχέδιο» (design) και της έκφρασης σε «παραγωγή» (production) και «διανομή»
(distribution) καθιστά την εφαρμογή ενός αναλυτικού εργαλείου βασισμένου στην
πολυτροπική θεωρία της επικοινωνίας εξαιρετικά χρήσιμη

αφού εισχωρεί στην

ουσία των ψηφιακών εφαρμογών και περιβαλλόντων αναζητώντας και το νοηματικό
πλαίσιο της παραγωγής, της διανομής και της χρήσης τους.
Τέτοιου είδους αναλύσεις έχουν υλοποιηθεί για κάποια λογισμικά που
αναφέρονται στη διδασκαλία της Γλώσσας (Κουτσογιάννης, 2005), αλλά
συναντώνται συχνά και σε μελέτες για το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων και
μεταξύ αυτών και της Ιστορίας (Μπονίδης, 2009). Υπάρχουν, συνεπώς, εργαλεία
που μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει όταν έχει την πρόθεση να αναλύσει κριτικά το
«λόγο» ή τους «λόγους» που διέπουν τις εκπαιδευτικές εφαρμογές που αναφέρονται
στο ιστορικό παρελθόν.
Σε μια ανάλογη ανάλυση του λογισμικού «Λογομάθεια», ενός tutorial
λογισμικού για τη διδασκαλία της νεοελληνικής Γλώσσας, για παράδειγμα,
επισημαίνεται το γεγονός πως στο ρόλο του δασκάλου της Γλώσσας βρίσκεται ο
Όμηρος με βοηθό τον Αναξίμανδρο ενώ το όλο περιβάλλον διδασκαλίας
τοποθετείται στην Ακρόπολη, με προφανή πρόθεση να τονιστεί η συνέχεια της
ελληνικής γλώσσας και η σημασία της

αρχαιότητας στην εξέλιξή της

(Κουτσογιάννης 2005, σ. 3). Η μεγάλη προσφορά των αναλύσεων αυτών έγκειται
στο γεγονός πως αναδεικνύουν την υποκείμενη ιδεολογία ή τις ιδεολογίες με βάση
τις οποίες οικοδομούνται, μέσω της εκπαίδευσης, τα νοήματα που παράγονται και
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αναπαράγονται από κυρίαρχες αντιλήψεις σχετικά με την εκπαίδευση και στην
περίπτωσή μας, σχετικά με το παρελθόν.
Σύμφωνα και με τους θεωρητικούς της κοινωνικοσημειωτικής προσέγγισης
R. Wodak και N. Fairclough και S Jager, και T.A. van Djik η προσέγγιση αυτή
επικεντρώνεται στη σχέση κειμένου – λόγου και ιδεολογίας η οποία παράγει
κείμενα, με την ευρύτερη έννοια, αλλά και τα αναπαράγει εγκαθιδρύοντας ή
συντηρώντας συγκεκριμένες σχέσεις εξουσίας (Μπονίδης 2009, σ. 7). Έτσι, οι
αναλύσεις αυτές επιμερίζονται στην ανάλυση της «πρακτικής του λόγου», της
«κειμενικής ανάλυσης» και της «κοινωνικής πρακτικής». Η πρώτη ανάλυση αφορά
τόσο στις διαδικασίες παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης ενός κειμένου, όσο
και στους παράγοντες που διέπουν τη συγκρότηση κοινωνικών ταυτοτήτων και
κοινωνικών σχέσεων οι οποίες εμπεριέχονται στο κείμενο. Η δεύτερη ανάλυση
αφορά στη γλωσσική και διακειμενική ανάλυση. Η τρίτη στις κοινωνικές πρακτικές
του λόγου, οι οποίες είναι δυνατό να διαμορφώσουν κοινωνικές σχέσεις και να
ενισχύσουν ιδεολογίες που επιβάλλουν μια κυρίαρχη πραγματικότητα στο κοινωνικό
σύνολο, την οποία, μάλιστα το σύνολο αυτό την εκλαμβάνει ως τη μόνη δυνατή να
υπάρξει (Μπονίδης ό.π, σ. 8-10).
Εξαιρετικά χρήσιμη καθίσταται και η κοινωνικοσημειωτική θεωρία και η
«Οπτική Ανάλυση» (Grammar of Visual Design) των G. Kress και S. Van Leeuwen
με την αξιοποίηση της πρότασής τους για την εφαρμογή της «γραμματικής του
οπτικού κειμένου» ως μεθοδολογικού κριτικού εργαλείου ανάλυσης σημειωτικών
πηγών (Μπονίδης ό.π., σ. 15-22). Η αναγνώριση τριών «μεταλειτουργιών» ενισχύει
τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου.
Η «αναπαραστατική» μεταλειτουργία (ideational metafunction) αφορά τον
τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα απεικονιζόμενα και διαμορφώνουν σχέσεις
εξουσίας μεταξύ τους. Είναι προφανές πως σε αυτή τη μεταλειτουργία εντοπίζεται το
βλέμμα, κυρίως, του δημιουργού του κειμένου μέσω του τρόπου που αυτός
οργανώνει και νοηματοδοτεί τα αναπαριστώμενα αντικείμενα. Διακρίνονται, έτσι, με
βάση τους G. Kress και S. van Leeuwen τέσσερεις κατηγορίες αναπαραστάσεων
(Βαρβυλάς κ.ά., 2010, σ. 28): α) οι αφηγηματικές που απεικονίζουν διαδικασίες,
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γεγονότα, δράσεις και μεταβολές, β) οι ταξινομητικές που δείχνουν σχέσεις
ιεραρχίας ή ισότητας μεταξύ των απεικονιζόμενων, γ) οι αναλυτικές που
απεικονίζουν το πώς το απεικονιζόμενο αναλύεται στα χαρακτηριστικά του στοιχεία,
δ) οι συμβολικές που σχετίζονται με τη συμβολική αξία των απεικονιζόμενων
συνδέοντάς τα με φανερές ή κρυφές πολιτισμικές αξίες.
Στη «διαπροσωπική» μεταλειτουργία (interpersonal metafunction) ελέγχονται
οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του οπτικού κειμένου και του θεατή, καθώς
και οι στάσεις που του υποβάλλονται απέναντι σε αυτό που βλέπει ή παρακολουθεί.
Αφορά, δηλαδή, τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη
των πολυτροπικών κειμένων (Βορβυλάς κ.ά, 2010, σ. 27). Ενδιαφέρον σε αυτή τη
μεταλειτουργία παρουσιάζει το γεγονός πως αυτή δομείται μέσω της επαφής, της
κοινωνικής απόστασης και της προοπτικής μεταξύ απεικονίσεων και θεατή,
παραμέτρων που εμπλέκουν τον τελευταίο και ως σωματική και αισθητηριακή
υπόσταση. Έτσι το βλέμμα του θεατή / χρήστη εμπλέκεται με το βλέμμα του
δημιουργού.
Η «κειμενική» μεταλειτουργία (textual metafunction), τέλος, αφορά τον
τρόπο με τον οποίο οι λέξεις και οι εικόνες, καθώς και η θέση τους, συνθέτουν την
κειμενική δομή ενός οπτικού κειμένου. Σύμφωνα με τους G. Kress και S. Van
Leeuwen, πάλι, μελετάται η «πληροφοριακή αξία», όπως αυτή υποδηλώνεται από τη
χωρική διάταξη των στοιχείων των πολυτροπικών κειμένων, η «οπτική υπεροχή»
κάποιων στοιχείων σε σχέση με κάποια άλλα και οι «μηχανισμοί πλαισίωσης» που
συνδέουν τα στοιχεία μεταξύ τους (Βορβυλάς κ.ά, 2010, σ. 29-30).
Συμπερασματικά, η καταγραφή των υφιστάμενων πρακτικών αξιοποίησης
των ΤΠΕ στην κατεύθυνση της διδασκαλίας του ιστορικού και αρχαιολογικού
παρελθόντος μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμη. Χρειάζεται, όμως, να προηγηθεί
η δημιουργία ενός εργαλείου παρατήρησης των ανάλογων εφαρμογών και
περιβαλλόντων το οποίο να λαμβάνει υπόψη και τις παραπάνω θεωρητικές
παρατηρήσεις.

2.

Ένα εργαλείο θεώρησης ψηφιακών περιβαλλόντων και εφαρμογών.
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Θα ήταν χρήσιμο, συνεπώς, να δημιουργηθεί ένα εργαλείο που θα
κωδικοποιούσε τις παραπάνω παρατηρήσεις για

τα εκπαιδευτικά ψηφιακά

περιβάλλοντα που είναι το αντικείμενο μελέτης μας. Αξιοποιώντας και τις
υπάρχουσες λίστες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013,
σ. 210-214) το εργαλείο αυτό θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω 10
κριτήρια ανάλυσης:

1ο Κριτήριο Ανάλυσης : Φορέας παραγωγής και τρόπος διανομής
2ο Κριτήριο Ανάλυσης : Πρόσβαση χρήστη
3ο Κριτήριο Ανάλυσης : Θέμα
4ο Κριτήριο Ανάλυσης: Περιεχόμενο – περιγραφή, εγκυρότητα και
επικαιροποίηση, δομή, διάρθρωση, πλαίσιο
5ο Κριτήριο Ανάλυσης: Αναπαραστατική μεταλειτουργία9

– εκφράζει το

βλέμμα του δημιουργού, του πομπού του μηνύματος και αναφέρεται στο πώς
οργανώνεται το μήνυμα
6ο Κριτήριο Ανάλυσης: Διαπροσωπική μεταλειτουργία – ενσωματώνει το
βλέμμα του χρήστη και αναφέρεται τις στάσεις που του υποβάλλονται από την
εφαρμογή / περιβάλλον που χρησιμοποιεί
7ο Κριτήριο Ανάλυσης: Κειμενική μεταλειτουργία – λέξεις, εικόνες, ήχοι και
η μεταξύ τους σχέση και ο τρόπος που αυτά συνθέτουν τη δομή του ψηφιακού
περιβάλλοντος ως «κειμένου»
8ο Κριτήριο Ανάλυσης: Κοινωνικό και Πολιτισμικό Πλαίσιο – αναφορά στα
υποκείμενα νοήματα, στην κυρίαρχη ιδεολογία και στον υπάρχοντα «λόγο»
(discourse) που τα παράγει.
9ο Κριτήριο Ανάλυσης: Παιδαγωγική διάσταση - λαμβάνονται υπόψη
παράμετροι όπως οι θεωρίες μάθησης, η στοχοθεσία, ο ρόλος του χρήστη,
(εμπλοκή, διαδραστικότητα), η ατομική ή ομαδική χρήση, η δυνατότητα

9

Στο παρόν εργαλείο θεώρησης ψηφιακών περιβαλλόντων υιοθετούνται οι όροι Αναπαραστατική,
Διαπροσωπική και Κειμενική Μεταλειτουργία έτσι όπως έχουν μεταφραστεί και χρησιμοποιηθεί στην
ελληνική βιβλιογραφία που συζητήθηκε στο παρόν κεφάλαιο.
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αξιοποίησης στην υπάρχουσα σχολική πραγματικότητα και η μορφή της
διδασκαλίας
10ο Κριτήριο Ανάλυσης: Αξία χρήσης ΤΠΕ – αναφέρεται στο τι προσφέρει η
χρήση των ΤΠΕ στην κάθε εφαρμογή σε σχέση και με την Ιστορία. Ανοιχτό ή
κλειστό περιβάλλον, περιβάλλον καθοδηγούμενης διδασκαλίας, περιβάλλον
εργασίας, περιβάλλον πρακτικής γραμματισμού.

Το προτεινόμενο εργαλείο παρατήρησης είναι ευέλικτο. Τα κριτήριά του δεν
είναι αξιολογικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μέσα ολιστικής θεώρησης και
ανάγνωσης των υπό μελέτη περιβαλλόντων. Μπορεί να συμπτυχθούν και να
κατατμηθούν ή να αναπτυχθούν, ανάλογα με την έμφαση που θέλει κάποιος να
δώσει σε ορισμένα από αυτά. Είναι φανερό, επίσης, πως θα μπορούσαν να
προστεθούν και κριτήρια προσέγγισης και αποτίμησης αυτών των περιβαλλόντων
σχετικά με την τεχνολογική διάσταση και τις τεχνικές τους όψεις.
Θεωρούμε, όμως, πως τα 10 παραπάνω κριτήρια μπορεί να περιγράψουν
σύντομα και περιεκτικά τα ζητούμενα της παρούσας μελέτης. Η έμφαση, βέβαια,
δίνεται στα έξι τελευταία κριτήρια ανάλυσης τα οποία αναδεικνύουν τα ιδεολογικά
συμφραζόμενα και τον κυρίαρχο, υποκείμενο «λόγο» (discourse) στον οποίο
«υπακούει» το κάθε εκπαιδευτικό ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και προσδιορίζουν την
αξία χρήσης τους. Η σύνδεση μεταξύ των κριτηρίων καθίσταται, έτσι, προφανής.
Στη

βάση

της

αναζήτησης

βρίσκεται

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (Κριτήριο 8ο)

ο

«λόγος»

ή

οι

«λόγοι»,

το

και από εκεί απορρέουν όλες οι

μεταλειτουργίες και φυσικά και τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκροτούν τα ψηφιακά
περιβάλλοντα.
Το παραπάνω εργαλείο θεώρησης εφαρμογών και περιβαλλόντων συναιρεί,
επιπλέον, όλα τα στοιχεία της λεγόμενης πολυτροπικής ανάλυσης λόγου (O’
Halloran, 2004). Προσπαθεί να προσεγγίσει όλους τους σημειωτικούς πόρους
(εικόνες, ήχους, γραπτά κείμενα) που συνιστούν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον,
καθώς και τα παραγόμενα από αυτούς νοήματα. Λαμβάνει, επίσης, υπόψη του και
μοντέλα τα οποία αναπτύχθηκαν πρόσφατα στο φιλολογικό χώρο και προσεγγίζουν
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την αξιοποίηση των ΤΠΕ, όπως το μοντέλο των τριών κύκλων (Koutsogiannis,
2011) που έχει αναπτυχθεί για τη γλωσσική εκπαίδευση κυρίως, αλλά μπορεί και
στην περίπτωσή μας να αποβεί χρήσιμο καθώς περιγράφει τα ψηφιακά περιβάλλοντα
με μια κριτική λογική. Το μοντέλο αυτό μπορεί να συνδεθεί, έτσι και με τα κριτήρια
9ο και 10ο αφού διερευνά τους τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ ως διδακτικών
μέσων (πρώτος κύκλος) ή μέσων πρακτικής γραμματισμού με την εισαγωγή εννοιών
όπως οι νέοι γραμματισμοί και οι πολυγραμματισμοί (δεύτερος κύκλος) και με τα
κριτήρια 5-8, τα οποία αναφέρονται όχι μόνο στα μέσα, αλλά και στην επικοινωνία
που αυτά εγκαθιδρύουν, στα μηνύματα και στους συμβολισμούς που μεταφέρουν και
γενικότερα στις συνέπειες της αξιοποίησής τους στην εκπαίδευση (τρίτος κύκλος).
Η διερεύνηση όλων των παραπάνω σε παραδείγματα λογισμικών και άλλων
ψηφιακών περιβαλλόντων με αρχαιολογικό περιεχόμενο, τα οποία θα λειτουργήσουν
ως μελέτες περίπτωσης, από τον ελληνικό ιστοχώρο επιχειρεί να αναζητήσει το πώς
οι ΤΠΕ διαμορφώνουν την προσέγγιση του αρχαίου παρελθόντος σε εκπαιδευτικό
πλαίσιο. Το διεθνές παράδειγμα, από το Βρετανικό Μουσείο θα βοηθήσει, επίσης,
για τις απαραίτητες συγκρίσεις και την ανάδειξη της σχέσης του τοπικών επιλογών
με τις διεθνείς.

Β2.

Αποτελέσματα της εφαρμογής του εργαλείου θεώρησης των

ψηφιακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων
2. Ψηφιακά περιβάλλοντα με αρχαιολογικό περιεχόμενο
2.1. Λογισμικά

Η χρήση λογισμικών συνδέθηκε πολύ στενά με τη διδασκαλία της Ιστορίας μέσω της
αξιοποίησης των ΤΠΕ. Παρήχθησαν έτσι μια σειρά λογισμικών από κρατικούς και
ιδιωτικούς φορείς τα οποία εγκρίθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έγινε μια
προσπάθεια προαιρετικής, υποστηρικτικής χρήσης τους στην εκπαίδευση, αφού
αποτέλεσαν και μέρος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο ανάλογου
έργου . Η παραγωγή αυτή μπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια
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Στα τέλη του 20ου αιώνα (1999-2000) δημιουργήθηκαν τα περισσότερα
λογισμικά στο πλαίσιο του προγράμματος «Οδύσσεια». Τέσσερα λογισμικά που
χρησιμοποιούσαν αρχαιολογικά ευρήματα το «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην
Αρχαία Ελλάδα», «Στα ίχνη των αρχαίων μας προγόνων» (Ιστορία Α΄ Γυμνασίου),
«Κασταλία» και ο «Μυκηναϊκός Πολιτισμός» ήταν αρκετά δημοφιλή ανάμεσα σε
όσους

δίδασκαν

Ιστορία

με

χρήση

των

ΤΠΕ.

Αρχαιολογικά

ευρήματα

χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και σε λογισμικά που αποσκοπούσαν στη διδασκαλία της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, όπως για παράδειγμα η σειρά «Θύμησις» (Ηρόδοτος,
Ομηρικά έπη, Ανθολόγιο) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου ενώ η αρχαιότητα
είχε την τιμητική της ως περιβάλλον ακόμα και σε λογισμικά της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας, όπως για παράδειγμα στο λογισμικό «Λογομάθεια» όπου ο Όμηρος και ο
Αναξίμανδρος διδάσκουν, με φόντο την Ακρόπολη, την ελληνική γλώσσα στους
μαθητές.
Το 2006 στο πλαίσιο μιας ακόμη εκπαιδευτικής «μεταρρύθμισης», η οποία
περιλάμβανε και την συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων με πρώτιστο μέλημα
την αλλαγή των Προγραμμάτων Σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων,
δημιουργήθηκε ένα λογισμικό με τίτλο «Ιστορία στο Διαδίκτυο» το οποίο
απευθυνόταν σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και συμπεριλάμβανε τις ενότητες
«Επικοινωνίες μεταξύ των πολιτισμών του Αιγαίου κατά την εποχή του Χαλκού»,
«Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του Β΄ ελληνικού αποικισμού (8ος-6ος αι.
π.Χ.)», «Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής», και «Η
καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο» στις οποίες αξιοποιούνταν και αρχαιολογικά
ευρήματα.
Το 2008, τέλος, στο πλαίσιο του έργου «Χρυσαλλίδες» δημιουργήθηκε από
το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών το
δικτυακό υπερμεσικό περιβάλλον «Ιστόπολις».
Παράλληλα, λογισμικά που αξιοποιούν την αρχαιολογία έχουν παραχθεί και
από άλλους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς όπως, για παράδειγμα, το Cd-Rom «Ο
μαγικός περίπατος του Ζαχαρία Απορία στους Δελφούς» από το ΙΜΕ (Ίδρυμα
Μείζονος Ελληνισμού) ή από μεταπτυχιακά προγράμματα όπως τα λογισμικά
εποικοδομιστικής

λογικής

που

εκπονήθηκαν
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από

ομάδες

φοιτητών

του

μεταπτυχιακού μαθήματος «Πληροφορική και Εκπαίδευση» υπό την καθοδήγηση
του Α. Ράπτη και της Α. Ράπτη10.
Τα λογισμικά θεωρήθηκε πως συνδέονται με τη «βιωματική» - εμπειρική
μάθηση, αφού συμβάλλουν στην εξασφάλιση συνθηκών ανακαλυπτικής –
διερευνητικής μάθησης, επίλυσης προβλήματος ή οργάνωσης ενός σχεδίου εργασίας
(“project”),

μέσω της ενεργοποίησης του μαθητή και της δημιουργίας

προϋποθέσεων ιστορικής ενσυναίσθησης και ανάπτυξης κριτικής ικανότητας
(Βακαλούδη 2014, σ. 161-162). Είναι χαρακτηριστικό πως τα περισσότερα από αυτά
συνδέθηκαν, επίσης, και με την παραγωγή εκπαιδευτικών σεναρίων μάθησης,
γεγονός που διεύρυνε κατά πολύ την παιδαγωγική τους αξία, αφού προϋπόθετε τη
μετατροπή του δασκάλου σε δημιουργό. Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω το
βάρος της αξιολόγησής τους, έπεσε, πάντως, στις παιδαγωγικές αρχές που τα
διέπουν και στη συνεισφορά τους στην αλλαγή του διδακτικού παραδείγματος του
μαθήματος της Ιστορίας το οποίο προσέφεραν και λιγότερο στο περιεχόμενο και τα
υποκείμενα νοήματα και συμβολισμούς, στον υποκείμενο, δηλαδή, «λόγο»
(discourse) στον οποίο αυτά υπάκουαν.
Αυτό συνέβαινε, ίσως, επειδή τα ίδια τα λογισμικά λειτουργούσαν
υποστηρικτικά στο υπάρχον δομημένο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Ιστορίας και παρουσίαζαν την υπάρχουσα ύλη με έναν πιο φαντασμαγορικό,
ευέλικτο, εύπεπτο και κατανοητό στους μαθητές τρόπο, αξιοποιώντας την
πολυτροπικότητα της επικοινωνίας μέσα από την παράθεση πλούσιων και ποικίλων
οπτικοακουστικών πηγών. Κινούνταν, έτσι, στη λογική ότι η σχολική ιστορική
αφήγηση ταυτίζεται με την επιστήμη της Ιστορίας, και πως δεν μπορεί να υπάρξουν
άλλες αφηγήσεις εκτός από αυτήν (Σακκά & Μπρεντάνου, 2014) εξοβελίζοντας
κάθε προσπάθεια συζήτησης για την ίδια την ιστορική αφήγηση και το περιεχόμενό
της. Η

«αναπλαισίωση» που υφίσταται, δηλαδή, η ιστορική και αρχαιολογική

γνώση, όταν μετατρέπεται σε σχολικό μάθημα δεν αποτέλεσε μέρος της συζήτησης
καθώς η τελευταία επικεντρώθηκε στις παιδαγωγικές διαστάσεις του μαθήματος.
Τα παραπάνω λογισμικά έχουν, ήδη, αναλυθεί επαρκώς ως προς το

10

βλ. τη σχετική ιστοσελίδα http://www.raptis-telis.com/soft/.
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περιεχόμενο και τις παιδαγωγικές τους αρχές (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2013).
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα προσεγγιστούν, όμως, ως μελέτες
περίπτωσης, με βάση το εργαλείο παρατήρησης που προτείνουμε, δυο λογισμικά,
ένα παλαιότερο και ένα νεότερο.
2.1.1. Μελέτη περίπτωσης 1: Μυκηναϊκός Πολιτισμός
Το λογισμικό «Μυκηναϊκός Πολιτισμός», ο μικρόκοσμος του περιβάλλοντος E-slate,
παραγωγής του ΕΑΙΤΥ (Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών) ήταν στην εποχή του, ένα αξιόλογο λογισμικό, λόγω, κυρίως, του
διερευνητικού του χαρακτήρα. Ήταν, επιπλέον, και το μόνο που για πρώτη φορά
αξιοποιούσε, παιδαγωγικά, αρχαιολογικά ευρήματα και προσομοίωνε τη δουλειά του
αρχαιολόγου για τους μαθητές.
Οι ωφέλειες από τη χρήση των μικρόκοσμων γενικότερα και του
συγκεκριμένου λογισμικού ειδικότερα σε συνδυασμό και με την εκπόνηση και
αξιοποίηση σεναρίων μάθησης έχουν, ήδη, επισημανθεί (Βακαλούδη 2014, σσ. 162173). Αν επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το λογισμικό με βάση τα κριτήρια του
προτεινόμενου σε αυτό το κεφάλαιο εργαλείου θεώρησης θα προέκυπταν, πάντως,
ορισμένες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Καταρχάς, σε σχέση με το 1 ο κριτήριο
(παραγωγή και διανομή), θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως το λογισμικό δεν
διανεμήθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες. Παραταύτα ήταν ελεύθερο στο διαδίκτυο
και μπορούσε να «εγκατασταθεί» σε υπολογιστή αφού πρώτα γινόταν η
εγκατάσταση του περιβάλλοντος E-slate και της αντίστοιχης γλώσσας Java. Η
έρευνα δεν απέδωσε στατιστικά στοιχεία για το πόσες σχολικές μονάδες και πόσοι
μεμονωμένοι χρήστες το χρησιμοποίησαν, τελικά, στο μάθημα της Ιστορίας.
Όσον αφορά τα κριτήρια 5ο

και 6ο , θα πρέπει να σημειωθεί πως η

αναπαραστατική και διαπροσωπική μεταλειτουργία συμπλέκονται, καθώς ο σκοπός
και οι στόχοι των δημιουργών, οι οποίοι δηλώνονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο
χρήσης του λογισμικού είναι ξεκάθαροι (Μυκηναϊκός Πολιτισμός. 1999, σ. 5):
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α) «αναθεώρηση της παραδοσιακής διδακτικής πρακτικής» με υπέρβαση του
πληροφοριακού – αφηγηματικού χαρακτήρα του σχολικού εγχειριδίου,
β) ενεργητική συμμετοχή του μαθητή σε ρόλο αρχαιολόγου – ερευνητή και
γ) δυνατότητα διασχολικής επικοινωνίας μαζί με i) την υποστήριξη της
διαθεματικότητας αφού η Ιστορία συνδυάζεται με τη Γεωγραφία (χάρτες), την
Πληροφορική και τα Μαθηματικά (λογικές πράξεις), ii) χρήση από τους μαθητές
εργαλείων γενικού σκοπού, π.χ. εργαλεία αναζήτησης, ταξινόμησης κ.λ.π.).
Οι διδακτικοί στόχοι είναι εξίσου σαφείς και περιλαμβάνουν τη γνωριμία με
τον

μυκηναϊκό

πολιτισμό,

τον

προβληματισμό

για

την

αξιοπιστία

των

αρχαιολογικών ευρημάτων ως πηγών, την εξοικείωση με την παρατήρηση της
εικόνας και του τρόπου χρήσης των αρχαιολογικών ευρημάτων, την ικανότητα να
διατυπώνουν ερωτήματα και να ερευνούν (Μυκηναϊκός Πολιτισμός, ό.π., σ. 7).

Εικόνα 3: Κεντρική οθόνη του λογισμικού «Μυκηναϊκός Πολιτισμός».

Χαρακτηριστική είναι η κεντρική οθόνη του λογισμικού (εικ. 3), η οποία
μπορεί να προσεγγιστεί ως προς την κειμενική της μεταλειτουργία (Κριτήριο 7ο).
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Είναι σαφές πως δε φαίνεται να καταγράφονται κάποια ιδιαίτερα μηνύματα και
συμβολισμοί για το ιστορικό παρελθόν. Αντίθετα δίνεται η εικόνα ενός χώρου
εργασίας, ενός εργαστηρίου με χάρτη, κλίμακες και πίνακες που μοιάζουν με ένα
εργαστήριο θετικών επιστημών, ενισχύοντας την εικόνα της Ιστορίας και της
Αρχαιολογίας ως επιστημών.
Η οθόνη αποτελείται, πιο συγκεκριμένα, από τέσσερις ενότητες.
α) ένα χάρτη στα δεξιά με διάφορα κουμπιά επεξεργασίας του ενσωματωμένα σε
αυτόν στα αριστερά του,
β) μια χρονογραμμή, αμέσως κάτω από το χάρτη, στην οποία μπορεί να κινηθεί ο
χρήστης και
γ) από δυο πίνακες που καταλαμβάνουν το κάτω μέρος της και οι οποίοι αφορούν
την περιγραφή των αρχαιολογικών ευρημάτων που εντοπίζει με τις ανασκαφές που
πραγματοποιεί ο μαθητής στο χάρτη, καθώς και ένα τετράδιο σημειώσεων για την
επεξεργασία των ίδιων ευρημάτων
δ) έναν πίνακα στο επάνω δεξιά μέρος όπου εμφανίζονται τα ευρήματα που εντοπίζει
ο μαθητής με βάση τις ανασκαφές του
Πρόκειται, δηλαδή, για αναπαραστάσεις που ταξινομούν και αναλύουν τα
αρχαιολογικά ευρήματα, ενώ ο χρήστης - μαθητής αναλαμβάνει το ρόλο του
αρχαιολόγου, χρησιμοποιεί την αρχαιολογική μέθοδο και το αρχαιολογικό λεξιλόγιο και
ερμηνεύει την ιστορία ως αρχαιολόγος με βάση τις πηγές του.

Κυριαρχούν, έτσι, οι «μηχανισμοί πλαισίωσης», καθώς η άμεση σύνδεση
χαρτών,

ταξινομητικών

πινάκων,

τετραδίου

περιγραφής

και

επεξεργασίας

ευρημάτων υποβάλλει την ιδέα της αλληλένδετης αξίας των περιεχομένων και την
ανάγκη για ερμηνεία με βάση τα συμφραζόμενα (context) των ευρημάτων.
Το λογισμικό συνδέεται (κριτήριο 8ο): α) με την αντίληψη για την αξία του
μυκηναϊκού πολιτισμού ως ιστορικής περιόδου, αφού στα εγχειρίδια Ιστορίας
αναφέρεται και ως ο πρώτος «ελληνικός πολιτισμός», β) με την εκτίμηση για την
επιστήμη της αρχαιολογίας ως σημαντικού «βοηθητικού» εργαλείου και πηγής για
την Ιστορία, αλλά και γ) με την αντιμετώπιση της Αρχαιολογίας ως συναρπαστικής
και «παιγνιώδους» ενασχόλησης. Υποβόσκει, επίσης, μια θετικιστική αντιμετώπιση
της επιστήμης της αρχαιολογίας, η οποία συντελείται, βέβαια, στο γεωγραφικό
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χώρο, αλλά τα ευρήματά της υπόκεινται σε εργαστηριακή επεξεργασία.
Σε σχέση με το 9ο κριτήριο θα πρέπει να σημειωθεί πως ευνοείται η
μαθητοκεντρική διδασκαλία. Μέσα από την αναζήτηση, εύρεση και επεξεργασία
αρχαιολογικών ευρημάτων, προσομοιώνεται η αρχαιολογική έρευνα
διατυπώνονται
οργανώνει

ο

και

ερωτήματα για να οικοδομηθεί η ιστορική γνώση, την οποία
μαθητής.

Παρόλα

αυτά

οι περισσότερες

αναζητήσεις

του

κατευθύνονται από τη βάση δεδομένων του λογισμικού και τη λογική με την οποία
αυτά διασυνδέονται ώστε να οδηγήσουν σε συμπεράσματα σχετικά με επιλεγμένους
και νοηματοδοτημένους εκ των προτέρων τομείς του μυκηναϊκού πολιτισμού. Ο
μαθητής έτσι παράγει νοήματα μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο.
Η αξία χρήσης των ΤΠΕ (κριτήριο 10ο) έγκειται, συνεπώς, στη δημιουργία
ενός διερευνητικού και εποικοδομιστικού ψηφιακού περιβάλλοντος που έχει τη
μορφή αρχαιολογικού – ιστορικού «εργαστηρίου». Υπερβαίνει, έτσι, την
αφηγηματική λογική του παραδοσιακού σχολικού εγχειριδίου. Προστιθέμενη αξία
συνιστά, επίσης, η δυνατότητα εμπλουτισμού των δεδομένων του περιβάλλοντος,
καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας και διασχολικής επικοινωνίας.

2.1.2. Μελέτη Περίπτωσης 2: Ιστόπολις
Το λογισμικό «Ιστόπολις» παρήχθη το 2008 με ανάδοχο το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και τελικό δικαιούχο το
ΕΑΙΤΥ

(Ερευνητικό

Χρηματοδοτήθηκε από

Ακαδημαϊκό
το

Ινστιτούτο

Υπουργείο

Παιδείας

Τεχνολογίας
στο

Υπολογιστών).

πλαίσιο

του

έργου

«Χρυσαλλίδες» της Πράξης «Πλειάδες». Διανέμεται στα σχολεία μετά από σχετική
αίτηση. Είναι, πάντως, και ελεύθερο προς λήψη (download) στον Εθνικό
Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, στο Φωτόδεντρο11, ενώ μέρος του
λογισμικού είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο διαδίκτυο12. Στην online έκδοση, όμως,
δεν υποστηρίζεται η προβλεπόμενη λειτουργία της δημιουργίας και της χρήσης
εκπαιδευτικών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Δεν έχει γίνει,

11
12

βλ. http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/240?locale=el
βλ. http://ts.sch.gr/repo/online-packages/lyk-istopolis/istopolis/client/index2.php .
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κάποια συστηματική και μόνιμη αξιοποίησή του στην εκπαίδευση παρά το γεγονός
πως στις οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο του σχολικού έτους
2016-17 υπάρχει σύνδεσμος για την προαιρετική χρήση του σε κάποιες ενότητες της
ύλης (Κριτήρια 1ο και 2ο).
Σύμφωνα με την περιγραφή του, στο Φωτόδεντρο
«αποτελεί ένα δικτυακό υπερμεσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον
(που) ενσωματώνει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, με κείμενα, εικόνες και
video, οργανωμένο σε 78 θεματικές ενότητες. Προσφέρει εργαλεία
αναζήτησης στο περιεχόμενο αυτό, όπως θεματικό κατάλογο,
χρονολόγιο και γεωγραφική πλοήγηση. Στηρίζεται στη διερευνητική
προσέγγιση του περιεχομένου και υποστηρίζει δραστηριότητες μαθητών,
όπως η συμπλήρωση και on-line υποβολή ασκήσεων και η σύνταξη
εργασιών σε μορφή ιστοσελίδων, μέσα από ολοκληρωμένο περιβάλλον
κατασκευής εργασίας»
Το «Ιστόπολις»

θα λέγαμε πως είναι ένα «νέας γενιάς» λογισμικό που

προσπαθεί να ενσωματώσει όλες τις παιδαγωγικές θεωρίες που ακολουθούνται,
σήμερα, στην τυπική εκπαίδευση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της
διαδικτυακής διερεύνησης και τα πολυμέσα. Από την άποψη της διδακτικής της
Ιστορίας είναι εμφανές πως επιδιώκει να εξοικειώσει τους μαθητές με τη χρήση των
πηγών.
Το περιεχόμενό του καλύπτει αρκετές ιστορικές περιόδους από τους πρώτους
ανθρώπους μέχρι τη δικτατορία του 1967 και είναι οργανωμένο σε ενότητες. 30 από
αυτές τις ενότητες αναφέρονται στην αρχαιότητα - 28 στην ελληνική και δυο μόνο
στη Ρώμη και στην Αίγυπτο - 21 στα βυζαντινά χρόνια και 27 στα νεότερα χρόνια.
Υπάρχει επίσης θεματικός κατάλογος με τις κατηγορίες Γεγονότα, Κοινωνία,
Οικονομία, Πολιτική, Πολιτισμός και Πρόσωπα που σε συνδυασμό με την
ενεργοποίηση χρονολογικού και γεωγραφικού φίλτρου μπορεί να προσφέρει μια
πλουραλιστική ιστορική προσέγγιση. Το χρονολόγιο περιλαμβάνει όλες τις ιστορικές
περιόδους, ενώ το γεωγραφικό φίλτρο περιορίζεται στη βόρεια Αμερική και την
Ευρώπη. Είναι αξιοσημείωτο, όμως, πως στην Ευρώπη περιλαμβάνεται και η
Ανατολική Μεσόγειος με ειδική αναφορά στην Αίγυπτο και την Τουρκία,
υποδήλωση, ίσως, μιας παραδοσιακής ευρωπαιοκεντρικής προσέγγισης, η οποίο
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τοποθετεί την Ευρώπη στο κέντρο των γνωστών χαρτών της υφηλίου (Κριτήρια 3ο
και 4ο)

Εικόνα 4: Κεντρική οθόνη του λογισμικού «Ιστόπολις»

Ο ίδιος ο τίτλος του λογισμικού «Ιστόπολις» παραπέμπει σε μια διαδικτυακή
πόλη, μια ψηφιακή «μετα-πόλη» στην ουσία, ενώ η κυριαρχία του χάρτη της
υδρογείου στην κεντρική του οθόνη (εικ. 4) μπορεί να υποδηλώνει μια πρόθεση
αυτή η «ιστόπολις» να είναι κοσμοπολίτικου χαρακτήρα. Το κύριο περιβάλλον είναι
ένα διώροφο δωμάτιο πλήρως εξοπλισμένο: στον κάτω όροφο συναντώνται μια
βιβλιοθήκη όπου υπάρχει

κατάλογος ιστορικών πηγών, ένα λεξικό όρων, ένας

υπολογιστής με διασυνδέσεις σε έγκυρες ιστοσελίδες για κάθε ιστορική ενότητα, ο
χάρτης, το χρονολόγιο, ένα μεγάλο ορθογώνιο τραπέζι με τον θεματικό κατάλογο
του λογισμικού και το βιβλίο του μαθητή. Το φωτισμένο άγαλμα του ιπτάμενου
Ερμή - έργου του Ιταλού καλλιτέχνη Giambologna (1529-1608) στο Μουσείο του
Λούβρου σήμερα - ενός θεού που θεωρείται σύμβολο καλοτυχίας για τις εμπορικές
επαφές, τη διπλωματία, και τις επικοινωνίες νοηματοδοτεί, προφανώς, και την
Ιστορία όπως εκλαμβάνεται, τουλάχιστον, στο παρόν λογισμικό. Στον επάνω όροφο,
τέλος, βρίσκονται ένας κατάλογος οπτικοακουστικού υλικού και οι ιστορικές
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ενότητες.
Είναι χαρακτηριστικό πως στο συγκεκριμένο λογισμικό, όπως και στον
«Μυκηναϊκό Πολιτισμό», δημιουργούνται και πάλι συνθήκες ιστορικού εργαστηρίου
καθώς τονίζονται τα μέσα και οι πηγές που χρησιμοποιεί ο ιστορικός για να
οδηγηθεί στην ιστορική γνώση. Αρχαιολογικά ευρήματα αξιοποιούνται στις 30
ενότητες των αρχαίων χρόνων, αλλά και στο τμήμα των βυζαντινών χρόνων όπου
συμπεριλαμβάνονται ενότητες για τις εικόνες, τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά.
Η διάρθρωση κάθε ενότητας έχει ως εξής:

προηγείται μια πολυμεσική

παρουσίαση, ένα βίντεο συνήθως, και ακολουθούν: α) ένα εγκυκλοπαιδικό κείμενο
παρουσίασης που είναι ανυπόγραφο, και το οποίο πιστώνεται, προφανώς, στους
συντελεστές του λογισμικού μεταξύ των οποίων είναι και αρχαιολόγοι, β)
φωτογραφίες, χάρτες και σχέδια που αποτελούν το οπτικό υλικό της ενότητας, γ)
λίγα και σύντομα αποσπάσματα πηγών με έμφαση σε κείμενα αρχαίων συγγραφέων,
δ) βιβλιογραφία με επιλεγμένα σχετικά δημοσιεύματα, ε) επιλεγμένες διασυνδέσεις,
με επίσημους ή επίσημα αναγνωρισμένους φορείς, όπως για παράδειγμα, η
ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού ή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, ή
με σελίδες

ξένων πανεπιστημίων, στ) λεξικό όρων με εγκυκλοπαιδικές

καταχωρίσεις με την αποσαφήνιση ιστορικών και αρχαιολογικών όρων, αλλά και ζ)
συμπληρωματικά κείμενα με το οπτικό υλικό τους. Χρησιμοποιούνται με λίγα λόγια
όλων των μορφών οι αναπαραστάσεις: αφηγηματικές, ταξινομητικές, αναλυτικές και
συμβολικές, ενώ σε επίπεδο κειμενικής μεταλειτουργίας υπάρχουν μηχανισμοί
πλαισίωσης με έμφαση στη διάδραση των πηγών (κριτήρια 5ο και 7ο)
Στο «Ιστόπολις» επιδεικνύεται μια διάθεση εκσυγχρονισμού της λογικής των
λογισμικών τόσο στο τεχνολογικό κομμάτι και στην αξιοποίηση ποικίλων ψηφιακών
μέσων, όσο και στο πεδίο της διδακτικής της Ιστορίας και των παιδαγωγικών αρχών,
αφού είναι εμφανής η προσπάθεια η Ιστορία να συνδεθεί με τις πηγές της και να
ενσωματωθούν Web 2.0 λειτουργίες μέσω της ανάρτησης υλικού από τους μαθητές
και τους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται έτσι την Ιστορία ως μια
διαδικασία αξιοποίησης των πηγών (κριτήριο 6ο)
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Πρέπει όμως να σημειωθεί (κριτήρια 8ο και 9ο) πως αναπαράγονται οι ίδιοι
«λόγοι» περί Ιστορίας και Αρχαιολογίας που υπάρχουν και στα σχολικά εγχειρίδια
(Κασβίκης, 2004; Παπακώστα, 2016; Τουλούμης, 2004, σσ. 30-44) και μάλιστα, στις
περισσότερες περιπτώσεις με τις ίδιες λογικές διάταξης του έντυπου λόγου, αφού
ακολουθείται, λίγο ως πολύ, η λογική της αντίστοιχης ύλης των Προγραμμάτων
Σπουδών της Α΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου. Έτσι τα βίντεο συνδυάζουν
αφηγήσεις και επίδειξη εικόνων, τα γραπτά κείμενα μοιάζουν με σελίδες σχολικού
εγχειριδίου, οι πηγές λειτουργούν επικουρικά αφού δε συνδέονται οργανικά, μέσω
υπερδεσμών για παράδειγμα, με τα κείμενα.

Ένα επιπλέον πρόβλημα αποτελεί το

γεγονός πως στην ενότητα των πηγών δεν υπάρχει διασύνδεση των γραπτών πηγών
με τις εικόνες και τα βίντεο, αφού αυτά διαχωρίζονται σε οπτικό υλικό και πολυμέσα
με μια παρατακτική αντίληψη. Ένας ανάλογος διαχωρισμός μπορεί να οδηγήσει σε
σύγχυση για το τι σημαίνει ιστορική πηγή.
Παρόλα αυτά το λογισμικό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως ένα ιστορικό
εργαστήριο, αφού συνδέεται με την παραγωγή σεναρίων μάθησης και συνεπώς να
ευνοήσει προσεγγίσεις που να αξιοποιούν τις ΤΠΕ και σε λογικές Web 3.0 μέσω
ευρύτερων διασυνδέσεων της ιστορικής γνώσης, αλλά και συνεργασίας και
επικοινωνίας των μαθητών (κριτήριο 10ο).

2.2.Διαδικτυακά (on-line) περιβάλλοντα
Στο διαδίκτυο υπάρχουν περιβάλλοντα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των
προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Ψηφιακή
Σύγκλιση. Συνδέονται πρωτίστως με την παρουσία κάποιων μουσείων στον
παγκόσμιο ιστό και αποσκοπούν, στο πλαίσιο της Δημόσιας Αρχαιολογίας, να
συνδέσουν περισσότερο τα μουσεία με το κοινό τους, μέσα από ελεύθερα
προσβάσιμα

διαδικτυακά

εκπαιδευτικά

προγράμματα.

Πολλές

προτάσεις

διδασκαλίας, μεταξύ των οποίων και εκπαιδευτικά σενάρια μάθησης κατατίθενται σε
ψηφιακά αποθετήρια που δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτό το σκοπό. Στο
«Φωτόδεντρο», τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την
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Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και στην πύλη «Ακολούθησε τον
Οδυσσέα» της Διεύθυνσης Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού μπορεί κανείς να
βρει ανάλογα παραδείγματα, ενώ στις πλατφόρμες «Πρωτέας» του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας και «Αίσωπος» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
υπάρχουν σενάρια διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας που
αξιοποιούν την Αρχαιολογία13.
Το Φωτόδεντρο, λόγω του ότι υλοποιεί επίσημη δράση, αυτήν του Ψηφιακού
Σχολείου, αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη για τις επίσημες πολιτικές παραγωγής
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς μπορεί κάποιος να εντοπίσει όλες τις
λογικές παραγωγής και αξιοποίησης του εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχομένου
(Παπαδημητρίου κ.ά., 2015) που διέπουν τις επίσημες προσπάθειες για ένταξη των
ΤΠΕ στην εκπαίδευση γενικότερα και στην ιστορική εκπαίδευση ειδικότερα.
Στην εποχή του Web 3.0 και του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web)
όπου

καθίσταται

δυνατή

η

αναζήτηση σημασιολογικά

ενιαιοποιημένων

πληροφοριών στο διαδίκτυο (Αντωνίου & Van Harmelen, 2009), η σημασία
συσσωρευτών εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως το Φωτόδεντρο, με τη συμμετοχή
πολλών παρόχων, είναι δεδομένη. Στους παρόχους περιλαμβάνονται, μέχρι στιγμής,
εκπαιδευτικά ινστιτούτα (ΙΤΥΕ Διόφαντος, ΙΕΠ, Αθηνά), ερευνητικά κέντρα (ΚΕΓ
και ΕΚΤ), πανεπιστήμια (Ιωαννίνων και ΕΚΠΑ), βιβλιοθήκες (Δημοτική Σερρών,
Μουσική ιδρύματος Λ. Βουδούρη, Πανεπιστημίου Πατρών), καθώς και μουσεία
(Μπενάκη, Φρυσίρα).
Είναι γεγονός, πάντως πως στο ελληνικό διαδίκτυο υπάρχουν λίγα
περιβάλλοντα, παρόλο που παρατηρείται τελευταία μια τάση εμπλουτισμού τους,
που να εμπεριέχουν προτάσεις αξιοποίησής τους από τους μαθητές, ενώ τα
περισσότερα προσφέρουν περισσότερο πληροφορίες για το παρελθόν.

Για τις

ανάγκες της παρούσας έρευνας επιλέχτηκαν, έτσι, για να μελετηθούν ως περιπτώσεις
τέσσερα περιβάλλοντα, μεταξύ των οποίων και ένα διεθνές, για να γίνουν οι
ανάλογες συγκρίσεις με τα ελληνικά, με κύριο κριτήριο τη φροντίδα τους για
διαδικτυακή, εκπαιδευτική εμπλοκή των παιδιών με το περιεχόμενό τους, καθώς και
13

Βλ. τις αντίστοιχες ιστοσελίδες στις διευθύνσεις http://photodentro.edu.gr,
http://followodysseus.culture.gr/, http://proteas.greek-language.gr/, http://aesop.iep.edu.gr/.
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τη στοιχειώδη λειτουργικότητά τους.
2.2.1. Μελέτη περίπτωσης 1: Διαδραστικός Πολιτισμός στο Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης
Στην ενότητα «Διαδραστικός Πολιτισμός» στο Ψηφιακό Περιεχόμενο του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης περιλαμβάνονται δυο ψηφιακά διαδραστικά περιβάλλοντα με
τίτλους «Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης» και «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα» (3 ο
Κριτήριο). Όπως σημειώνεται στη σχετική ιστοσελίδα14 στην πρώτη εφαρμογή για
την Αθηνά
«Μέσα από εικονική περιήγηση στο μουσείο της Ακρόπολης, ο
επισκέπτης έχει την δυνατότητα να γνωρίσει τις διάφορες υποστάσεις της
θεάς Αθηνάς καθώς και το Μουσείο Ακρόπολης. Η εφαρμογή
δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
σε συνεργασία με το Μουσείο Ακρόπολης, με τη χορηγία του Ιδρύματος
Μποδοσάκη, και λειτουργεί στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΚΤ»
Ο φορέας (1ο Κριτήριο), δηλαδή, είναι στην προκείμενη περίπτωση επίσημος και
σχετίζεται με το Μουσείο Ακρόπολης, ενώ εμπλέκεται και η ιδιωτική πρωτοβουλία
με τη μορφή χορηγίας. Η εφαρμογή, που είναι ελεύθερης, πρόσβασης έχει δική της
ιστοσελίδα15 διανέμεται μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, ενώ διατίθεται
και στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης (2ο Κριτήριο). Αποκτά, επομένως,
επάλληλα στρώματα κύρους τα οποία λειτουργούν, ασφαλώς, ως «εγγύηση» για την
ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορίας. Είναι προφανές, εξάλλου, πως εντάσσεται
στις γενικότερες αντιλήψεις που εκφράστηκαν και μέσω της «κατασκευής» του
Νέου Μουσείου της Ακρόπολης.
Το δεύτερο περιβάλλον χωρίζεται στις ενότητες Ο Παρθενώνας, Γνωρίστε τη
ζωφόρο, Παίξε με τη ζωφόρο. Όπως δηλώνεται χαρακτηριστικά στην κεντρική
σελίδα
«Η ζωφόρος του Παρθενώνα, ένα μοναδικό έργο τέχνης, παρουσιάζεται
σε έναν δικτυακό τόπο που αξιοποιεί τις τεχνολογίες του Διαδικτύου για
14
15

http://epset.gr/el/Digital-Content/Interactive-Culture .
http://www.parthenonfrieze.gr
[63]

την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού περιεχομένου. Η εφαρμογή, η
οποία αναπτύχθηκε από τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της
Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), απευθύνεται τόσο στους ειδικούς επιστήμονες όσο
και στο ευρύτερο κοινό, ενώ διαθέτει και ψηφιακά διαδραστικά
παιχνίδια για παιδιά. Σε αυτήν έχουν συγκεντρωθεί και υπομνηματιστεί
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα φωτογραφίες, υψηλής ευκρίνειας,
όλων των σωζόμενων λίθων της ζωφόρου του Παρθενώνα»
Και σε αυτήν την εφαρμογή ισχύουν, ως προς το 1ο Κριτήριο, όσα αναφέραμε
παραπάνω για την «Αθηνά». Εδώ, όμως, έχουμε επιπλέον, προεξαγγελτικές
συνδηλώσεις για τη ζωφόρο του Παρθενώνα όπως «μοναδικό έργο τέχνης», αλλά
και καταγραφή προθετικότητας αφού υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση κοινού
(ειδικοί επιστήμονες, ευρύτερο κοινό, παιδιά), ελληνικού και διεθνούς, καθώς
υπομνηματίζονται και στην αγγλική γλώσσα όλοι οι σωζόμενοι Παρθενώνιοι λίθοι
από το μουσείο της Ακρόπολης, το Βρετανικό Μουσείο και το Λούβρο.

2.2.1.1.

Η Αθηνά

Στο περιβάλλον για την Αθηνά (εικ. 5), παραγωγής του 201016, η φυσιογνωμία της
θεάς συντίθεται με βάση εκθέματα από το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο
επισκέπτης./μαθητής ξεναγείται στα χαρακτηριστικά αυτής της φυσιογνωμίας μέσα
από ένα «παιχνίδι», όπως σημειώνεται στην ίδια την εφαρμογή, το οποίο βασίζεται
σε μια εικονική περιήγηση.

16

http://www.acropolis-athena.gr .
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Εικόνα 5: Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης

Ο επισκέπτης εισέρχεται εικονικά στο μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί και σε
ένα υποβλητικό περιβάλλον, το οποίο αποδίδεται με ένα απαλό γαλάζιο χρώμα,
καθοδηγείται από ένα σχεδόν απόκοσμο θεϊκό, λευκό φως (εικόνα 6), το οποίο
λειτουργεί ως προβολέας, για να περιηγηθεί σε έναν εικονικό χώρο (4ο Κριτήριο). Ο
εικονικός αυτός χώρος επιμερίζεται σε δυο επίπεδα: στην αίθουσα της αρχαϊκής
εποχής και στην αίθουσα του Παρθενώνα. Ο χρήστης καλείται να εντοπίσει,
φωτισμένα από τον λευκό προβολέα, και στα δυο επίπεδα 15 αρχαιολογικά
ευρήματα – εκθέματα του μουσείου, τα οποία σχετίζονται με τη θεά. Φωτισμένα
σημεία σε μια αποτύπωση της κάτοψης του μουσείου, στο κάτω μέρος της οθόνης,
βοηθούν τον χρήστη στο να εντοπίσει, επίσης, τα σχετικά εκθέματα. Όταν
ολοκληρώνεται η εύρεση των εκθεμάτων ο επισκέπτης / χρήστης επικροτείται,
καθώς δέχεται το «Μπράβο» της εφαρμογής.
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Εικόνα 6: Το εσωτερικό του περιβάλλοντος της «Αθηνάς».

Οι επιλογές που έχει σε κάθε έκθεμα ο επισκέπτης είναι: να δει και να ανοίξει
την περιγραφή του και τη χρονολόγησή του, καθώς και άλλα, ιστορικά ή
μυθολογικά, δεδομένα, που το αφορούν, να το προσεγγίσει από διαφορετικές οπτικές
γωνίες περιστρέφοντάς το, να το περιεργαστεί από πιο κοντά και τέλος να δει πως
ήταν στην αρχική του μορφή, καθώς αυτή δε συμπίπτει πάντα με την τωρινή μορφή
του αρχαιολογικού ευρήματος. Η επιλογή, που εφαρμόζεται σε δυο περιπτώσεις,
στην λεγόμενη «Αθηνά Εργάνη» και στο γνωστό ανάγλυφο της σκεπτόμενης
Αθηνάς «άναψε το λυχνάρι», του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από
κοντά όλες τις λεπτομέρειες των αναγλύφων (εικ. 7). Είναι προφανές πως στην
προκειμένη περίπτωση η πληροφόρηση βασίζεται

και σε αφηγηματικά και σε

αναλυτικά και σε ταξινομητικά στοιχεία (Kress & Van Leuween, 2006) τα οποία
προσφέρονται στον χρήστη αφού τα ανακαλύψει μέσω της περιήγησης.
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Εικόνα 7: Η επιλογή «Άναψε το λυχνάρι» στο περιβάλλον της «Αθηνάς»

Το λευκό φως (εικ. 8), ο υποφωτισμός του υπόλοιπου χώρου και η
υποβλητική, αρχαιοπρεπής, μουσική κινητοποιεί τις αισθήσεις του επισκέπτη,
σωματοποιεί την εμπειρία μέσω της όρασης και της ακοής του και προσδίδει στην
όλη δράση ιδιαίτερα, σχεδόν εξωτικά χαρακτηριστικά, αλλά και μια μυστικιστική
ιερότητα στο χώρο, η οποία «ταιριάζει» με την αναζήτηση της θεάς της σοφίας. Το
όλο εγχείρημα είναι προφανές πως έχει συμβολικές διαστάσεις και επιχειρεί να
μεταφέρει τον επισκέπτη/μαθητή σε έναν άλλο κόσμο, ιερό και μυστηριακό
ταυτόχρονα. Χτίζεται έτσι μια «ιερή» απόσταση από τον αρχαίο κόσμο. Ο αρχαίος
ελληνικός πολιτισμός αποδίδεται ως κάτι «άλλο» από το σήμερα, απόκοσμο, αλλά
και γοητευτικό συνάμα ως κάτι που καλείται να «ανακαλύψει» μεν ο επισκέπτης,
αλλά μέσα από την καθοδήγηση των ειδικών, μέσω του λευκού φωτός, το οποίο
φωτίζει συγκεκριμένα, προεπιλεγμένα, ευρήματα (Κριτήρια 5ο, 6ο και 8ο).
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Εικόνα 8: Ο λευκός προβολέας «ξεναγεί» στο περιβάλλον της «Αθηνάς».

Ως προς την κειμενική μεταλειτουργία (7ο Κριτήριο) εντοπίζονται
«μηχανισμοί πλαισίωσης» και κυριαρχίας της εικόνας. Μπορεί να γίνουν οι εξής
παρατηρήσεις α) υπάρχουν απλές οδηγίες όπως «Μπες στο Μουσείο», «καλώς ήρθες
στο παιχνίδι της Αθηνάς», «ακολούθησε το φως» και «ψάξε για τα 15 εκθέματα που
σχετίζονται με τη θεά Αθηνά». β) τα κείμενα που συνοδεύουν τα εκθέματα, είναι τα
τυπικά συνοδευτικά κείμενα που συναντά κανείς και στα εκθέματα των μουσείων
ενισχυμένα με έγκυρες, επιστημονικές πληροφορίες για το κάθε έκθεμα. γ) μέσα στα
κείμενα διευκρινίζονται με υπερσυνδέσμους και οι όροι αρχαιολογικού και
ιστορικού ενδιαφέροντος που υπάρχουν σε αυτά. δ) τα σχετικά με τη θεά ευρήματα,
πάντως, είναι στο κέντρο της όλης σύνθεσης και από αυτά, με κλικ στην εικόνα
τους, προκύπτουν οι επιμέρους πληροφορίες.
2.2.1.2 Η ζωφόρος του Παρθενώνα
Στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου για τη ζωφόρο του Παρθενώνα17
υποδέχεται τον Έλληνα ή ξένο χρήστη, αφού ο ιστότοπος διατηρεί και αγγλική
έκδοση, η ταυτότητα του έργου στα αριστερά της εικόνας και μια λίθος της ζωφόρου
με ιππείς στα δεξιά. Αν ακολουθήσουμε την οπτική γραμματική των Kress & Van
Leeuwen ο λίθος της ζωφόρου στα αριστερά συνιστά το Νέο, αυτό που
17

http://www.parthenonfrieze.gr/#/home
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παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην εικόνα (Kress & van Leeuwen 1996).
Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μαύρο χρώμα της ιστοσελίδας (εικ. 9). Αν
δεν είναι ζήτημα αυστηρά αισθητικής επιλογής των δημιουργών τότε μπορεί, άραγε,
να υπονοεί την αυστηρότητα και σοβαρότητα με την οποία συνδέεται συμβολικά το
μαύρο χρώμα ή μήπως, πραγματοποιώντας ένα ασφαλώς ευφάνταστο λογικό άλμα,
το πένθος για τα ακρωτηριασμένα μάρμαρα του Παρθενώνα;

Εικόνα 9 Η εισαγωγική σελίδα στο περιβάλλον της ζωφόρου του Παρθενώνα

Η ιστοσελίδα χωρίζεται σε τρία μέρη - «ο Παρθενώνας», «γνωρίστε τη
ζωφόρο», «παίξτε με τη ζωφόρο» - στα οποία μεταβαίνει κανείς με υπερσυνδέσμους
που βρίσκονται στη βάση της εισαγωγικής σελίδας. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια
πληρέστατη παρουσίαση του Παρθενώνα. Η παρουσίαση αυτή υλοποιείται (Εικ. 10)
μέσα από επιμέρους συνδέσμους οι οποίοι δεν παρουσιάζουν μόνο την ιστορία και
την τέχνη του ναού και της ζωφόρου του, αλλά εστιάζουν και στις ερμηνευτικές
θεωρίες, αλλά και στα προγράμματα συντήρησης που έχουν αναπτυχθεί για αυτήν.
Γραπτός λόγος, εικόνες και βίντεο, παρόλο που υπάρχει μια σαφής υπεροχή των
γραπτών κειμένων,

συνθέτουν έναν πολυτροπικό λόγο για τη συγκεκριμένη

παρουσίαση. Παρατίθεται, επίσης, σε σχετικό σύνδεσμο

βιβλιογραφία,

και

αναφορά στους συντελεστές της δημιουργίας του ιστότοπου (Κριτήρια 3ο και 4ο).
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Εικόνα 10: Υπερσύνδεσμοι στο περιβάλλον της ζωφόρου του Παρθενώνα

Στην ενότητα «Γνωρίστε τη ζωφόρο» γίνεται μια αναλυτικότατη περιγραφή,
ανά λίθο, και των τεσσάρων πλευρών της ζωφόρου με βάση μια ψηφιακή
προσομοίωση του ναού (εικ. 11). Κάθε λίθος «φωτίζεται» στη θέση του και έτσι
εντοπίζεται πολύ εύκολα. Η περιγραφή αυτή συνδυάζεται και με

θεματική

περιήγηση η οποία ακολουθεί την πιο γνωστή και επικρατούσα ερμηνεία πως η
ζωφόρος απεικονίζει την πομπή των Παναθηναίων. Οι σύνδεσμοι που υπάρχουν
οδηγούν

σε

κείμενα

γραπτού

λόγου,

προσομοιώσεις

και

σχεδιαστικές

αναπαραστάσεις, αλλά και σε προφορική, ηχητική, αφήγηση μέσα από επιλογή ήχου
(4ο Κριτήριο).
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Εικόνα 11: «Γνωρίστε» τη ζωφόρο του Παρθενώνα

Η ενότητα «Παίξτε με τη ζωφόρο» περιλαμβάνει, εκτός από μια εισαγωγή
όπου συνοψίζονται τα δεδομένα των δυο προηγούμενων ενοτήτων, 15 παιχνίδια τα
οποία απευθύνονται στα παιδιά. Μετά την εισαγωγή ο μικρός επισκέπτης της
ιστοσελίδας καλείται να ανοίξει ένα κίτρινο ορθογώνιο κουτί, που μοιάζει με
μουσειοσκευή και περιλαμβάνει τα παιχνίδια. Το γεγονός, βέβαια, πως ο χρήστης
έχει τη δυνατότητα να παρακάμψει την εισαγωγή είναι πιθανόν να τον οδηγήσει
κατευθείαν στα παιχνίδια χωρίς να της δώσει ιδιαίτερη σημασία και έτσι να μην
προσλάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη ζωφόρο.
Τα παιχνίδια περιέχονται σε επιμέρους διαφόρων χρωμάτων κουτάκια –
μουσειοσκευές που ανοίγουν με ένα κλικ, και έχουν, βέβαια θέμα τη ζωφόρο.
Υπάρχουν παιχνίδια μνήμης και παρατηρητικότητας, παζλ και αινίγματα. Οι νεαροί
χρήστες μπορούν επίσης να χρωματίσουν ή να καθαρίσουν, με εικονικό μηχάνημα
λέϊζερ, τμήματα της ζωφόρου, να παρακολουθήσουν ένα στιγμιότυπο όπου ένας
ιππέας και το άλογό του «ζωντανεύουν» και τρέχουν να πάρουν τη θέση τους στη
ζωφόρο. Επιπλέον, υπάρχουν και παιχνίδια σκέψης κατά τα οποία τα παιδιά πρέπει
να τοποθετήσουν, με βάση τις περιγραφές που δίνονται, τους λίθους της ζωφόρου
στη σωστή σειρά, να αναγνωρίσουν τους απεικονιζόμενους ολύμπιους θεούς ή να
εντοπίσουν

σε

παναθηναϊκούς

αμφορείς

συγκεκριμένα

αγωνίσματα.

Στις

«μουσειοσκευές» αυτές περιλήφθηκαν με τη μορφή αρχείων .pdf και παλαιότερα
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έντυπα του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ακροπόλεως τα οποία προορίζονταν για τις επιτόπου επισκέψεις μαθητικών ομάδων
και δεν έχουν ψηφιακό χαρακτήρα.
2.2.1.3 Συζήτηση
Λαμβάνοντας υπόψη τα Κριτήρια 5ο, 6ο και 7ο θα σημειώναμε πως το βάρος πέφτει
στην αναπαραστατική και όχι στη διαπροσωπική μεταλειτουργία, καθώς η εφαρμογή
προϋποθέτει τον «παντογνώστη» δημιουργό της ο οποίος καταθέτει τις πληροφορίες
που πρέπει να μεταφερθούν στο χρήστη. Ο τελευταίος διαδραματίζει το ρόλο του
περιηγητή πράττοντας ό,τι ακριβώς θα έπραττε κατά την ανάγνωση ενός σχετικού
βιβλίου ή κατά την επίσκεψή του στο μουσείο. Προφανώς και οι τεχνολογίες
διευκολύνουν το έργο της μετάδοσης της σχετικής γνώσης και της ανάδειξης
επιμέρους πτυχών της, αλλά δεν αλλάζουν την κυρίαρχη, συμπεριφοριστική,
αντίληψη που μπορεί να συνοψιστεί στο σχήμα: πομπός γνώσης – πληροφορία –
δέκτης γνώσης. Ακόμα και στο επίπεδο της κειμενικής μεταλειτουργίας τα γραπτά,
τα οπτικά και τα ακουστικά κείμενα της ιστοσελίδας, παρά την έντονη
πολυτροπικότητα βρίσκονται σε άνιση σχέση μεταξύ τους, αφού ο γραπτός λόγος
που ακούγεται ή διαβάζεται έχει την πρωτοκαθεδρία σε σχέση με τα βίντεο και τις
εικόνες και αποτελεί προαπαιτούμενο για να προσεγγίσεις κάποιος ικανοποιητικά
τον Παρθενώνα και τη ζωφόρο του.
Δημιουργείται, έτσι, μια απόσταση ανάμεσα στον χρήστη και στις
συγκεκριμένα ψηφιακά περιβάλλοντα και μάλιστα ανάλογη απόσταση με αυτήν που
δημιουργείται και στην τυπική εκπαίδευση ανάμεσα στον μαθητή και το σχολικό
βιβλίο. Το παρελθόν είναι, βέβαια πηγή υπερηφάνειας εξαιτίας του «μεγαλείου» του,
αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι μακρινό που περιβάλλεται από κύρος, αυθεντία και μια
«ιερότητα» που μας οδηγεί στο να το βλέπουμε, να το θαυμάζουμε, αλλά να μην το
αγγίζουμε και πολλές φορές να μην το καταλαβαίνουμε καν.
Αν η κατανόηση αυτή συνίσταται στην προσέγγιση των χρονολογικών,
ιστορικών και κοινωνικοπολιτισμικών πλαισίων των καταλοίπων του παρελθόντος
(Γκαζή 2012, σ. 233) τότε και οι τρεις αυτές παράμετροι θα πρέπει να λαμβάνονται
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πολύ σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε ψηφιακή «κατασκευή» του παρελθόντος. Τα
παιχνίδια που συνοδεύουν τις υπό συζήτηση εφαρμογές και κυρίως όσα
απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών φαίνεται πως θεωρούν δεδομένη την
έννοια του χρόνου και μικρής σημασίας τα ιστορικά και κοινωνικοπολιτιστικά
συμφραζόμενα παρόλο που στο περιεχόμενο για τους μεγάλους οι παράμετροι αυτές
είναι επαρκώς παρούσες και επιστημονικά τεκμηριωμένες.
Εάν θεωρήσουμε πως ισχύει και στην περίπτωση των διαδικτυακών
μουσείων και των ανάλογων εφαρμογών ό,τι ισχύει για το γενικότερο σχεδιασμό
εκθέσεων για παιδιά, πως, δηλαδή:
«Τα παιδιά πρέπει να:
να μπορούν να βλέπουν τα εκθέματα,
να μπορούν να αγγίζουν και να αισθάνονται,
να μπορούν να κάνουν συνδέσεις με το παρελθόν οι οποίες να έχουν
νόημα
να διευκολύνονται να καταλάβουν τι είναι το παρελθόν, πώς
μαθαίνουμε γι’αυτό και για ποιο λόγο είναι σημαντικό.»
(Γκαζή 2012, σ. 235-236)
θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως ουσιαστικά τα παραπάνω περιβάλλοντα
ικανοποιούν μόνο το πρώτο σημείο και ενμέρει το τρίτο. Και αν είναι σχετικά
δύσκολο να αγγίξουν μέσα από τις ΤΠΕ το παρελθόν, το τέταρτο σημείο είναι
εξαιρετικά σημαντικό, αλλά δε φαίνεται πως λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο
σχεδιασμό αυτών των περιβαλλόντων. Τα τελευταία φαίνεται πως αποτελούν
ουσιαστικά ψηφιακές προεκτάσεις των πραγματικών μουσείων όπου και εκεί συχνά
οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αντιμετωπίζονται ως μια αναγκαία προσθήκη και
όχι ως μέρος ενός αρχικού σχεδιασμού (Γκαζή, ό.π., σ. 232).
Η ανάλυση αυτών των περιβαλλόντων προσφέρει, επιπλέον, ορισμένα
ενδιαφέροντα στοιχεία αν επικεντρωθούμε στο 8ο Κριτήριο. Το Νέο Μουσείο
Ακροπόλεως εγκαινιάστηκε το 2009 μέσα σε ένα κλίμα ενθουσιασμού και
συγκίνησης και συνδέθηκε εξαρχής με το αίτημα για επιστροφή των Ελγινείων
Μαρμάρων και τη δεξίωσή τους στον τόπο όπου βρέθηκαν. Εκτός της ενθουσιώδους
υποδοχής, όμως, διατυπώθηκαν σχεδόν αμέσως και φωνές κριτικής από μερίδα της
επιστημονικής κοινότητας. Κάποιοι ερευνητές διατύπωσαν την άποψη πως τα
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ευρήματα προβάλλονται στο μουσείο της Ακρόπολης ως σημαντικά έργα τέχνης και
μόνο και ως προϊόντα του «αξεπέραστου» ελληνικού κλασικού πολιτισμού, χωρίς να
εντάσσονται σε συγκεκριμένα πλαίσια που να συμβάλουν στην ουσιαστική
κατανόηση του αρχαιοελληνικού πολιτισμού Επισημάνθηκε, επίσης και η έλλειψη
συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διάστασης καθώς θεωρήθηκε πως η αισθητική του
ίδιου του μουσείου και τα εκθέματα του υπακούν στην αντίληψη πως μιλούν από
μόνα τους και δε χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση για να εκτιμηθούν
(Πλάντζος, 2009; Plantzos, 2011; Rask, 2010). Το μουσείο της Ακρόπολης,
σύμφωνα με αυτήν την άποψη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά «μια κατασκευή του
παρόντος με υλικά του παρελθόντος» σε ένα «συμβολικό τρίγωνο ιστορίας, ιδεολογίας
και απόλαυσης» (Λιάκος 2011).
Ως προς το 9ο Κριτήριο, της παιδαγωγικής διάστασης, και οι δυο παραπάνω
περιβάλλοντα χρησιμοποιούν έντονα την περιήγηση. Οι μικροί επισκέπτες παίζουν,
πληροφορούνται και μαθαίνουν κινούμενοι κυρίως στο χώρο της συμπεριφοριστικής
μάθησης, με κάποιες πινελιές εποικοδομιστικής, ενώ δεν αξιοποιείται καθόλου η
κοινωνικοπολιτιστική

προσέγγιση.

Χαρακτηριστική

είναι

η

περίπτωση

δραστηριοτήτων όπως τα παζλ, τα αινίγματα κ.λ.π. (τοποθέτηση στη σωστή σειρά
λίθων ζωφόρου, αναγνώριση απεικονιζόμενων θεών, εντοπισμός αγωνισμάτων σε
παναθηναϊκούς αμφορείς), που κινούνται σε ένα χώρο περιορισμένης, παιδαγωγικά,
δημιουργικότητας. Στο έντυπο υλικό, αντίθετα, με τα καθαυτό εκπαιδευτικά
προγράμματα του μουσείου, ο οποίος παρατίθεται στην ενότητα των παιχνιδιών,
συναντώνται και πιο εποικοδομιστικές δράσεις. Οι πιο πολλές δυνατότητες
προσφέρονται, πάντως μέσα από την περιήγηση, καθώς ο χρήστης μπορεί πράγματι
να ακολουθήσει και να κατασκευάσει με τη χρήση των υπερσυνδέσμων μια δική του
πορεία μέσα στην ιστοσελίδα, χωρίς, όμως και εδώ να εντοπίζεται κάποια
συγκεκριμένη παιδαγωγική αξιοποίηση
Στην εφαρμογή για την Αθηνά, πάντως, η εκπαιδευτική διάσταση είναι
προφανής. Υπάρχει στοχοθεσία, η οποία περιλαμβάνει τη γνωριμία με τη θεά, καθώς
και τη διερεύνηση πτυχών της φυσιογνωμίας της, υπάρχει σχέδιο το οποίο
υλοποιείται από τα επιλεγμένα εκθέματα, υπάρχει, επίσης, και διαθεματική
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πλαισίωση, αφού οι πληροφορίες δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα της τέχνης,
αλλά επεκτείνονται στο μυθολογικό και ιστορικό πλαίσιο. Δεν υπάρχουν, όμως,
ερευνητικά ερωτήματα για εμβάθυνση εντός αυτού του πλαισίου, όπως, για
παράδειγμα, ερωτήματα για τη σχέση θρησκείας, πολιτικής και κοινωνίας και τη
θέση της λατρείας της Αθηνάς σε αυτή τη σχέση.
Ο επισκέπτης, από την άλλη μεριά, αντιμετωπίζεται ως ο παραδοσιακός
μαθητής που θαμπωμένος από το υποβλητικό ψηφιακό περιβάλλον και υπερήφανος
για το αρχαίο του παρελθόν θα συλλέξει αντικείμενα για την Αθηνά, κάτι που,
άλλωστε, εκλαμβάνεται πολλές φορές και ως ο μοναδικός σκοπός της αρχαιολογίας
(Hamilakis, 2010). Το πολύ – πολύ αυτός ο επισκέπτης να εξέλθει από το ψηφιακό
μουσείο πιο «σοφός», πιο θαμπωμένος και πιο υπερήφανος. Πέραν της συλλογής
εκθεμάτων δε λαμβάνει καμιά περαιτέρω πρωτοβουλία. Είναι ο παθητικός θεατής
του πρώτου θρανίου της σχολικής τάξης, αλλά μπορεί να είναι, ίσως

και τις

περισσότερες φορές, ο βαριεστημένος και «ανήσυχος» μαθητής του τελευταίου
θρανίου. Σίγουρα, πάντως, δεν εντάσσεται σε κάποια συνεργατική ομάδα.
Το τελικό ερώτημα που προκύπτει σε σχέση και με το 10ο Κριτήριο αφορά το
τι προσφέρει η χρήση των ΤΠΕ στις παραπάνω εφαρμογές. Η πιο αξιοσημείωτη
προσφορά εντοπίζεται σαφώς στο επικοινωνιακό πεδίο. Η γρήγορη και εύκολη
πρόσβαση των χρηστών, η χρήση πολυτροπικότητας στο λόγο και η ενσωμάτωση
ενός πλήθους έγκυρων επιστημονικών γνώσεων τόσο στην εφαρμογή της ζωφόρου,
όσο και στο εξειδικευμένο θέμα της Αθηνάς ανοίγει, προφανώς, ένα σημαντικό
παράθυρο για την προσέγγιση του αρχαίου πολιτισμού. Το ίδιο συμβαίνει και με τις
δυνατότητες πολλαπλών οπτικών γωνιών που προσφέρονται στον εκάστοτε χρήστη.
Τα κίνητρα, όμως, προς αυτήν την κατεύθυνση παραμένουν ασαφή. Εκτός από τη
φαντασμαγορική διάσταση του νέου, ψηφιακού εργαλείου και μια αίσθηση
εκμοντερνισμού στη μεταφορά της γνώσης πρέπει να αναρωτηθεί κανείς πιο είναι το
πραγματικό καινούργιο στην όλη προσέγγιση. Ικανοποιείται η τέταρτη από τις
παραμέτρους που είδαμε παραπάνω και με βάση τις οποίες πρέπει να σχεδιάζονται
οι εκθέσεις;. Διευκολύνεται, δηλαδή, ο χρήστης, και ιδιαίτερα ο μαθητής, να
καταλάβει τι είναι το παρελθόν, πώς μαθαίνουμε γι’ αυτό και για ποιο λόγο είναι
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σημαντικό;

2.2.2. Μελέτη περίπτωσης 2: Η Αρχαία Ελλάδα για παιδιά – εφαρμογή του
Βρετανικού Μουσείου

Το ψηφιακό περιβάλλον «Αρχαία Ελλάδα» (Ancient Greece) 18 περιβάλλεται με το
κύρος παραγωγής του Βρετανικού Μουσείου (1ο Κριτήριο) και διανέμεται ελεύθερα
στο διαδίκτυο (2ο Κριτήριο),

αποσκοπώντας στο να γνωρίσουν τα παιδιά την

Αρχαία Ελλάδα. Παρότι επικεντρώνεται στις παραδοσιακές «δυνάμεις» του
αρχαιοελληνικού πολιτισμού, στην Αθήνα και στη Σπάρτη της κλασικής εποχής, με
την έμφαση μάλιστα στην πρώτη, ασχολείται και με την καθημερινή ζωή και τον
αρχαίο κόσμο γενικότερα.
Στο συγκεκριμένο περιβάλλον περιλαμβάνονται ενότητες και θέματα (3 ο
Κριτήριο) για την Αθήνα, την Ακρόπολη και τη Σπάρτη. Υπάρχουν, επίσης, ενότητες
για την καθημερινή ζωή, για τις γιορτές και τους αγώνες, τη γεωγραφία, το πάνθεον,
τη φιλοσοφική γνώση και την εκπαίδευση, τον ημερολογιακό χρόνο και τη
χρονολόγηση στην αρχαιότητα, καθώς και για τον πόλεμο. Τα θέματα που
εντάσσονται σε αυτές τις ενότητες σχετίζονται με την τέχνη και την αρχιτεκτονική,
την καθημερινή ζωή, την παιδεία, τη γνώση και την επιστήμη, την πολιτιστική
κληρονομιά, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την πολιτική και την έννοια του πολίτη, τη
θρησκεία, το θέατρο, το εμπόριο και τις μεταφορές και τις πολεμικές επιχειρήσεις.
Κάθε

ενότητα χωρίζεται

σε

τρεις

παιδαγωγικά προσανατολισμένες

υποενότητες (4ο Κριτήριο), στην Ιστορία (Story), την Εξερεύνηση (Explore), και τη
Δοκιμασία (Challenge). Στην πρώτη από αυτές τις θεματικές ενότητες δίνονται
πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα με χρήση παραδοσιακού αφηγηματικού
γραπτού λόγου, κινούμενων σχεδίων και κόμικ, καθώς και κάποιων προσομοιώσεων.
Σε ειδικό θέμα που αναφέρεται στην Ακρόπολη, για παράδειγμα, ο επισκέπτης
καλείται, στην υπονενότητα «Εξερεύνηση» και με ξεναγό τον Περικλή,
18

http://www.ancientgreece.co.uk/
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να

ακολουθήσει τη γιορτή των Παναθηναίων όπως αυτή αποτυπώνεται στη ζωφόρο του
Παρθενώνα. Η ζωφόρος «ξετυλίγεται», στην κυριολεξία, ψηφιακά προσομοιωμένη
μπροστά στα μάτια του επισκέπτη, χωρίς ο τελευταίος, όμως, να μπορεί να παρέμβει
και να επιλέξει έναν δικό του δρόμο πλοήγησης. Οι ομοιότητες με την ιστοσελίδα
του ΕΚΤ για τη ζωφόρο του Παρθενώνα είναι αξιοσημείωτες. Οι λίθοι της ζωφόρου
«φωτίζονται» ένας – ένας, και μετατρέπονται από κινούμενο σχέδιο σε πραγματική
φωτογραφία, ενώ ο Περικλής περιγράφει το θέμα τους. Στη «Δοκιμασία» όμως τα
παιδιά συμμετέχουν σε μια προσομοίωση, χτίζοντας το δικό τους αρχαίο ναό με
βάση επιλογές που κάνουν, από προσφερόμενες εναλλακτικές δυνατότητες για το
ρυθμό, το μέγεθος, το αρχιτεκτονικό σχέδιο, τα υλικά δομής, τη διακόσμηση του και
το λατρευτικό άγαλμα στο εσωτερικό του ναού.
Ο χρήστης μαθαίνει, επιπλέον, για την πόλη-κράτος της Αθήνας μέσα από
μια ξενάγηση στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς με τη χρήση κινούμενων σχεδίων και
απλών προσομοιώσεων Στο θέμα της καθημερινής ζωής μπορεί να δει συγκριτικά
πληροφορίες για τους άνδρες και τις γυναίκες στην Αθήνα και τη Σπάρτη
πραγματοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή. Σε άλλη περίπτωση στην ενότητα,
επίσης, για την καθημερινή ζωή (Daily Life) συγκαταλέγονται η εξερεύνηση
παραστάσεων από αρχαία αγγεία, καθώς και μια δοκιμασία γνώσεων με ένα παιχνίδι
προσομοίωσης για το αρχαίο ελληνικό σπίτι. Το αρχαίο θέατρο αποτελεί το
αντικείμενο της ενότητας για τις γιορτές, ενώ η αντιστοίχιση των θεών με τις γιορτές
που σχετίζονται μαζί τους ελέγχει τις σχετικές γνώσεις των παιδιών.
Στο ζήτημα της αναπαραστατικής μεταλειτουργίας (5ο Κριτήριο) τα
απεικονιζόμενα δεν ξεφεύγουν από την παραδοσιακή γνώση για την αρχαία Ελλάδα
που μπορεί να συναντήσει κανείς σε οποιοδήποτε σχετικό σχολικό ή μη εγχειρίδιο.
Συναντώνται, στην αγγλική γλώσσα, βέβαια, ταξινομήσεις, αναλύσεις και
συμβολικές αναπαραστάσεις. Όσον αφορά στην κειμενική μεταλειτουργία οι
γραπτές αφηγήσεις και οι οπτικές αναπαραστάσεις, τα κινούμενα σχέδια και τα
σκίτσα στη μορφή κόμικ, βρίσκονται σε αγαστή ισορροπία, ενώ σταθερή παραμένει
σε κάθε περίπτωση και η αναλογία των υποενοτήτων της Ιστορίας, της Εξερεύνησης
και της Δοκιμασίας (7ο Κριτήριο). Όλα αυτά προσδίδουν έναν χαρακτήρα
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περισσότερο οικείο για την αρχαιότητα στο χρήστη του περιβάλλοντος. Μειώνεται
έτσι, στο επίπεδο της διαπροσωπικής μεταλειτουργίας η απόσταση των παιδιών από
το αρχαίο ελληνικό παρελθόν, την οποία παρατηρήσαμε στις εφαρμογές της
«Αθηνάς» και της ζωφόρου του Παρθενώνα, υπονομεύοντας έτσι την πρόσληψή
του ως κάτι το αναλλοίωτο, «ιερό» και «απαραβίαστο» (6ο Κριτήριο).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δοκιμασία στην ενότητα «Γνώση και
Μάθηση» με τίτλο «Μια θανατηφόρα επιδημία» (Εικ. 12). Με οδηγό τον Θουκυδίδη
οι μαθητές γνωρίζουν τα συμπτώματα της περίφημης λοιμώδους νόσου που χτύπησε
την Αθήνα τον πρώτο χρόνο του Πελοποννησιακού Πολέμου και από την οποία
πέθανε και ο Περικλής.

Εικόνα 12: Θουκυδίδης: Μια θανατηφόρα επιδημία

Στο σενάριο παρουσιάζεται ο χτυπημένος από τον λοιμό Θουκυδίδης να
παρακολουθείται από έξι Αθηναίους και Αθηναίες που προσφέρουν τη δική τους
ερμηνεία για την περίεργη αρρώστια που τον ταλαιπωρεί (εικ. 13). Στο ζήτημα δε
δίνεται, φυσικά, απάντηση, καθώς δεν υπάρχει και κάποια πλήρως επιστημονικά
αποδεκτή άλλωστε, αφήνοντάς το έτσι ανοιχτό για ενδεχόμενη περαιτέρω
διαθεματική διερεύνηση από τους μαθητές. Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, πως
κάποια από τα συμπτώματα αποδίδονται και ηχητικά. Το συγκεκριμένο θέμα δε
συμπεριλαμβάνεται, συνήθως, στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια και η συγκεκριμένη
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προσομοίωση προσφέρει μια διαφορετική εκδοχή της αρχαιότητας μακριά από τα
συνήθη δεδομένα που επιδιώκουν να αναδείξουν κυρίως το «μεγαλείο» του
αρχαιοελληνικού παρελθόντος (Κριτήρια 6ο και 7ο).

Εικόνα 13 Διάγνωση για τον λοιμό της Αθήνας

Σε ξεχωριστή ενότητα του περιβάλλοντος (Staff Room) κατατίθενται
επιπλέον πληροφορίες και πηγές για τα θέματα που συζητούνται στις κύριες
ενότητες. Είναι χαρακτηριστικό πως στις πηγές υπάρχουν προτεινόμενα φύλλα
εργασίας, τα οποία αξιοποιούν τα εκθέματα του Βρετανικού Μουσείου. Ανάλογα με
το κεφάλαιο και το θέμα της κάθε ενότητας, τα συγκεκριμένα φύλλα εργασίας
επιδιώκουν την καλλιέργεια ιστορικών δεξιοτήτων όπως η χρονολόγηση, η ιστορική
κατανόηση, οι διαφορετικές ερμηνείες του παρελθόντος, ανάλογα με την οπτική
γωνία υπό την οποία προσεγγίζεται αυτό, αλλά και δεξιότητες αναπαράστασης του
παρελθόντος που βασίζονται σε ανάλογες αναπαραστάσεις που πραγματοποιούνται
από τα μουσεία και τον γραπτό τύπο. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η
δημιουργία από τους χρήστες – μαθητές μιας μουσειακής έκθεσης ή μιας εφημερίδας
με θέμα την αρχαία Ελλάδα.
Στο συγκεκριμένο περιβάλλον και στις εφαρμογές του παρατηρείται μια
ποικιλία παιδαγωγικών αρχών που ακολουθούν τις περισσότερες από τις θεωρίες
μάθησης από τον συμπεριφορισμό μέχρι τον εποικοδομισμό (9 ο Κριτήριο). Οι
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χρήστες / μαθητές γνωρίζουν και μαθαίνουν, αλλά και διερευνούν, προσομοιώνουν,
παίζουν, αναλαμβάνουν ρόλους και κατασκευάζουν τη γνώση. Είναι, όμως,
χαρακτηριστικό πως από τις κυρίως ενότητες απουσιάζουν δραστηριότητες που
ενισχύουν τη συνεργατική μάθηση ή τη μάθηση μέσω της πλήρους ενεργοποίησης
των μαθητών. Οι μαθητές χρησιμοποιούν, έτσι, περισσότερο, έτοιμη γνώση παρά
παράγουν νέα. Η έλλειψη αυτή αντικαθίσταται πάντως στην ενότητα του Staff Room
με τα φύλλα εργασίας δραστηριοτήτων που υπάρχουν εκεί και τα οποία είναι
περισσότερο προσανατολισμένα στην κοινωνικοπολιτιστική μάθηση μέσα από
ομάδες και στην αυτενέργεια των μαθητών.
Συμπερασματικά, φαίνεται πως στην «Αρχαία Ελλάδα» του Βρετανικού
Μουσείου συναντάται μια ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως δημιουργικά παιχνίδια
και παιχνίδια ρόλων, περιηγήσεις με οδηγό και υπερσυνδέσμους και λύση
μυστηρίων, Αν μάλιστα η συγκεκριμένη εφαρμογή συγκριθεί με τις αντίστοιχες για
τη ζωφόρο του Παρθενώνα και την Αθηνά διαπιστώνονται εύκολα οι διαφορές
μεταξύ τους ως προς τον παιδαγωγικό σχεδιασμό. Μια επιπλέον, αξιοσημείωτη
διαφορά είναι η χρήση στην εφαρμογή του Βρετανικού Μουσείου ως μέσου
προσέγγισης του ιδιαίτερου κοινού των παιδιών, κειμένων που είναι πιο κοντά προς
αυτό, όπως τα κινούμενα σχέδια και τα κόμικ.
Γενικότερα πάντως και αν συγκριθεί η συγκεκριμένη εφαρμογή με τις
ανάλογες ιστοσελίδες στην ενότητα του Διαδραστικού Πολιτισμού του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης θα λέγαμε πως συνδυάζει την εγκυρότητα της πληροφορίας
με έναν πιο παιγνιώδη τρόπο παρουσίασης των αρχαιολογικών ευρημάτων και των
ιστορικών πληροφοριών. Φαίνεται πως η «ιερότητα» του κλασικού παρελθόντος που
διαπνέει συχνά τις ανάλογες ελληνικές προσεγγίσεις περιβάλλει με μια ιδιαίτερη
σοβαρότητα οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό, η οποία μεταδίδεται ή ακόμα και
επιβάλλεται στους νεαρούς Έλληνες μαθητές (Hamilakis, 2002).
Ως προς την αξία χρήσης των ΤΠΕ (10ο Κριτήριο) θα λέγαμε πως το
συγκεκριμένο περιβάλλον είναι μεν ανοιχτό και διερευνητικό, αφού ο χρήστης
μπορεί να διερευνήσει όποια ενότητα θέλει κατόπιν δικής του επιλογής, παρότι
υπάρχει μια συνέχεια ανάμεσα στις ενότητες, αλλά μέσα στην κάθε ενότητα ο
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χρήστης καθοδηγείται προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις «ανάπλασης» και
«προσομοίωσης» του αρχαίου κόσμου με βάση τις επιλογές των κατασκευαστών /
επιμελητών του περιβάλλοντος. Ο υπολογιστής, δηλαδή, λειτουργεί και ως
δάσκαλος και προσφέρει ένα περιβάλλον εργασίας, αλλά και στην περίπτωση του
Staff Room δίνει τη δυνατότητας κριτικών προσεγγίσεων σε σχέση με τους τρόπους
ανάπλασης του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ΤΠΕ.

2.2.3. Μελέτη περίπτωσης 3: Η ιστοσελίδα εφαρμογών για παιδιά στο eΒυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Στην ιστοσελίδα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της Αθήνας υπάρχουν
τρία διαδικτυακά παιχνίδια εκπαιδευτικού χαρακτήρα19, τα οποία προσπαθούν να
εξοικειώσουν τα παιδιά με το μουσείο και τα εκθέματά του. Τα παιχνίδια αυτά
συμπληρώνουν την ιστοσελίδα του μουσείου. Στην τελευταία ο χρήστης /
επισκέπτης μπορεί να δει τις συλλογές του μουσείου, να πραγματοποιήσει μόνος του
μια εικονική περιήγηση σε αυτό, να ακολουθήσει ενδιαφέρουσες θεματικές
διαδρομές, να ρίξει μια ματιά στις αποθήκες του μουσείου όπου φυλάσσονται
αρκετά

«μυστικά» της βυζαντινής αρχαιολογίας, να δει ένα χρονολόγιο των

παλαιότερων εκθέσεων που φιλοξένησε το μουσείο και να έρθει σε επαφή με ένα
επιλεγμένο έκθεμα κάθε μήνα μέσα από ένα ημερολόγιο.
Το κύρος του μουσείου και των αρχαιολόγων και μουσειολόγων συνεργατών
του, που δημιούργησαν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, εξασφαλίζει την εγκυρότητά
της. Ο χρήστης περιηγείται ελεύθερα σε αυτήν, χωρίς ιδιαίτερη καθοδήγηση, με
διαδρομές που μπορεί να επιλέξει ο ίδιος με βάση τους υπάρχοντες υπερσυνδέσμους.
Υπάρχει, επίσης, η επιπλέον υπηρεσία της απρόσκοπτης εγγραφής του χρήστη ως
μέλους του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, η οποία και του εξασφαλίζει τη
δυνατότητα να δημιουργήσει, με χρήση ενός απλού κουμπιού προσθήκης, τη δική
του συλλογή με εκθέματα του μουσείου και να τη διαμοιράσει στα γνωστά μέσα
19

http://www.ebyzantinemuseum.gr/?i=bxm.el.games
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κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter και το Google+. Μπορεί ακόμα
να σχολιάσει τα αντικείμενα της συλλογής του και να υποδεχτεί το σχολιασμό από
άλλους χρήστες. (Κριτήρια 1ο και 2ο).
Η γενικότερη πολιτική επικοινωνίας με τους χρήστες της ιστοσελίδας και η
ενθάρρυνσή τους να την χρησιμοποιήσουν για ιδιωτικούς, ερευνητικούς ή
εκπαιδευτικούς σκοπούς, έχοντας υπόψη, βέβαια, την ύπαρξη πνευματικών
δικαιωμάτων, όπως αναφέρεται και στους «Όρους Χρήσης», ενισχύεται με την
ύπαρξη ενός «Βιβλίου Επισκεπτών», καθώς και ενός ερωτηματολογίου, το οποίο
τείνει να καταγράψει με αξιολογικό τρόπο την εμπειρία του χρήστη, αλλά και ενός
newsletter το οποίο διαμοιράζεται με απλή εγγραφή. Είναι, όμως, χαρακτηριστικό το
γεγονός πως στο συγκεκριμένο βιβλίο επισκεπτών από το Σεπτέμβριο του 2016
μέχρι το Δεκέμβριο του 2016, υπήρχε μια μόνο καταγραφή, η οποία εκφράζει την
ευαρέσκεια ενός χρήστη για τον ιστότοπο, η οποία έχει δεχτεί 10 likes
Σε σχέση με το Θέμα και τα Περιεχόμενα του εικονικού αυτού μουσείου
(Κριτήρια 3ο και 4ο) ενδιαφέρον παρουσιάζουν, πέραν από τα τυπικά αρχαιολογικά
ευρήματα, οι προτεινόμενες «Θεματικές Διαδρομές» (εικ. 14) οι οποίες ξεφεύγουν
από την παραδοσιακή γνωστή θεματολογία της βυζαντινής Ιστορίας (αυτοκράτορες,
μάχες και αγώνες, εκκλησίες και θρησκευτική ζητήματα, σχέσεις και αντιπαλότητες
με τους δυτικούς, ανατολικούς και βαλκάνιους γείτονες). Ασχολούνται, έτσι, με μη
συνηθισμένες πτυχές του Βυζαντίου. Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι αυτών των
διαδρομών: «Ο δρόμος του νερού», «Γυναίκα», «Παράξενα Αντικείμενα», όπως η
εικόνα με τον Άγιο Χριστόφορο ως Κυνοκέφαλο, «Βαδίζοντας στο Επέκεινα» που
αναφέρεται στο πώς αντιμετώπιζαν οι βυζαντινοί το θάνατο και τα σχετικά ταφικά
έθιμα, και «Χρυσός».
Στην ενότητα των παιχνιδιών το πρώτο από αυτά με τίτλο «Ταίριαξε τις
εικόνες», είναι ένα παιχνίδι μνήμης, παρατηρητικότητας και τύχης όπου ο μικρός
χρήστης καλείται να εντοπίσει όμοιες εικόνες που αποκαλύπτονται και κρύβονται σε
τρία επίπεδα δυσκολίας (εύκολο, μέτριο, δύσκολο), ανάλογα με τον αριθμό των
εικόνων, και να τις αντιστοιχίσει μεταξύ τους. Στο δεύτερο με τίτλο «Κολλάω,
Χρωματίζω, Μαντεύω» ο χρήστης συναρμολογεί παζλ με «σπασμένα» αντικείμενα
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του μουσείου, χρωματίζει με χρώματα που επιλέγει ο ίδιος κάποια εκθέματα και
λύνει γρίφους, με τη μορφή αινιγμάτων, οι οποίοι τον βοηθούν να «ανακαλύψει» και
να συγκεντρώσει πληροφορίες για εκθέματα του μουσείου.
Οι αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται στο χώρο της ενότητας των
«παιχνιδιών» (5ο Κριτήριο) είναι προσαρμοσμένες στο κοινό στο οποίο αυτή
απευθύνεται. Το πλαίσιο προσομοιάζει αρκετά στους χώρους ενός μουσείου και
κυριαρχούν οι οδηγίες προς τα παιδιά για το τι θα κάνουν και πώς θα το κάνουν. Με
τις αναπαραστάσεις αυτές τα παιδιά αναλύουν, ταξινομούν και συνθέτουν τα
ευρήματα και έρχονται σε επαφή με τις συμβολικές τους προεκτάσεις. Είναι
προφανές πως δημιουργείται έτσι μια παιγνιώδης και ψυχαγωγική διάθεση (6 ο
Κριτήριο). Κείμενα οδηγιών και εικόνες αντικειμένων μαζί με τη συνοδευτική
μουσική συγκροτούν ένα μηχανισμό πλαισίωσης που δημιουργεί το κατάλληλο
περιβάλλον ώστε να αναδειχθούν τα ίδια τα αντικείμενα και οι μέθοδοι προσέγγισής
τους (7ο Κριτήριο).
Το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η εφαρμογή (8ο
Κριτήριο) αναδεικνύεται καλύτερα από το τρίτο παιχνίδι που υπάρχει στην
ιστοσελίδα. Αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αναφέρεται σε ένα
παιχνίδι ρόλων όπως υπονοεί και ο τίτλος του «Γίνε Μουσειολόγος». Ο επισκέπτης
καλείται να γίνει διαδικτυακός επιμελητής του Μουσείου και ακολουθεί τις εξής
οδηγίες σε δυο βήματα:

1ο βήμα: Συγκέντρωσε τα εκθέματα που ταιριάζουν στην έκθεση που
ετοιμάζεις. Κάθε αντικείμενο που επιλέγεις, σύρε το στον χώρο της
έκθεσής σου

Η εφαρμογή προσφέρει 26 αντικείμενα του μουσείου ανάμεσα στα οποία καλείται
να επιλέξει ο χρήστης αυτά που θέλει για να στήσει τη δική του έκθεση

2ο βήμα: Έχεις ήδη τοποθετήσει τα εκθέματα με τον πιο κατάλληλο
τρόπο; Είσαι ένα βήμα πριν τα εγκαίνια της δικής σου έκθεσης! Τώρα
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έχει μείνει μια μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια. Τι θα γράψεις για την
έκθεσή σου. Διάβασε τα στοιχεία που δίνονται για κάθε αντικείμενο και
γράψε τη δική σου περιγραφή!

Μετά το 2ο βήμα ο μικρός επισκέπτης της σελίδας του μουσείου μπορεί να
συγκρίνει την έκθεσή του με κάποιες άλλες, προτεινόμενες από τους επιμελητές της
σελίδας, να την υπογράψει με το όνομά του και να την «κατεβάσει» στον
υπολογιστή του. Στην υποσελίδα της σύγκρισης με τις θεματικές διαδρομές (εικ. 14)
του μουσείου έρχεται σε επαφή με τις προτεινόμενες εκθέσεις που θίγουν τα
ενδιαφέροντα θέματα, στις οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω, αλλά διαβάζει και το
παρακάτω συνοδευτικό κείμενο που τον μυεί στο χώρο της μουσειολογίας και της
αρχαιολογίας
Κάθε αντικείμενο που εκτίθεται στο μουσείο μπορεί να προσφέρει στον
θεατή γνώση, ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες αλλά κυρίως
στοιχεία για τον πολιτισμό που το δημιούργησε. Η τοποθέτηση των
αντικειμένων σε ένα μουσείο μοιάζει στατική: το κάθε αντικείμενο έχει
τη θέση του ανάμεσα σε συναφή συνήθως και συνομήλικά του
αντικείμενα που μιλούν για μια ιστορική πτυχή και μια χρονική στιγμή
του παρελθόντος. Αυτή όμως είναι η «μισή» αλήθεια καθώς, τα ίδια
αυτά μουσειακά αντικείμενα μπορούν να ιδωθούν με άλλη ματιά, να
επιλεγούν με άλλα κριτήρια, να ενταχθούν σε άλλα συμφραζόμενα και
να διηγηθούν τελικώς και άλλα αφηγήματα που σχετίζονται με
«αόρατες» ή λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής στα βυζαντινά και
μεταβυζαντινά χρόνια. Πέντε τέτοια αφηγήματα πρόκειται να
αφουγκραστούμε ακολουθώντας πέντε «αόρατες» θεματικές διαδρομές.
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Εικόνα 14 Θεματικές διαδρομές στην ιστοσελίδα του Βυζαντινού και Χριστιανικού
μουσείου

Είναι προφανές πως οι δημιουργοί της ιστοσελίδας ενδιαφέρονται να
εστιάσουν και να μυήσουν τα παιδιά σε έναν διαφορετικό κόσμο από τον
συνηθισμένο των μουσείων. Παρατηρείται, λοιπόν, μια διάθεση να εισαχθεί ένας
προβληματισμός για τις μουσειακές εκθέσεις και τον τρόπο που τα αντικείμενα που
επιλέγονται να εκτεθούν συνομιλούν με το παρελθόν, αλλά και με τον επισκέπτη,
ώστε να τον συνδέσουν όχι με σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα της Ιστορίας, αλλά,
κυρίως, με τον πολιτισμό. Η διάθεση αυτή ενισχύεται επίσης από την επισήμανση
πως υπάρχουν πολλοί τρόποι να συνθέσεις ένα αφήγημα για το παρελθόν με βάση τα
αρχαιολογικά αντικείμενα και πως η ταυτότητα του αφηγητή, όπως υποδεικνύεται
και από την πρόκληση της ενότητας «Γίνε Μουσειολόγος», όπου ο κάθε χρήστης
«κατασκευάζει» την έκθεσή του, διαδραματίζει καίριο ρόλο προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Οι παιδαγωγικές διαστάσεις της σελίδας (9ο Κριτήριο) είναι φανερά
εποικοδομιστικές αφού οι επισκέπτες παρατηρούν, συγκρίνουν, επιλέγουν και
«χτίζουν» τις γνώσεις τους. Τα ζητούμενα της ενότητας «Γίνε Μουσειολόγος»
εισάγουν, επιπλέον, χωρίς να δηλώνεται κάπου άμεσα, τον χρήστη στην έννοια του
Σχεδιασμού (Learning by Design) των Kalantzis & Cope (2005), αφού το παιδί επισκέπτης θα πρέπει να δημιουργήσει και τη δική του έκθεση με βάση τα εκθέματα
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του μουσείου. Παρότι δε φαίνεται να υπάρχει πρόνοια για ομαδικές εργασίες,
προβλέπεται ένα ενδιαφέρον κοινωνικό και επικοινωνιακό πλαίσιο αφού ο χρήστης
καλείται να μοιραστεί και να συγκρίνει την έκθεσή του με αυτές άλλων χρηστών.
Εδώ έγκειται και η ιδιαίτερη αξία χρήσης των ΤΠΕ (10 ο Κριτήριο) καθώς ο
χρήστης δεν μαθαίνει μόνο με τον υπολογιστή, ούτε περιορίζεται στη χρήση του ως
διερευνητικού περιβάλλοντος εργασίας, αλλά δημιουργεί το δικό του έργο, το οποίο
και το επικοινωνεί με άλλους χρήστες εκφράζοντας την κοινωνική του ταυτότητα.

2.2.4. Μελέτη περίπτωσης 4: Το Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του χρόνου

Σύμφωνα με την ομώνυμη ιστοσελίδα 20 του συγκεκριμένου περιβάλλοντος
Ο δικτυακός τόπος «Αρχαίο θέατρο στον κύκλο του
χρόνου» δημιουργήθηκε το 2015 στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός
και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας
του θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα» που υλοποιήθηκε από τη
Διεύθυνση Μουσείων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια δικτυακή πύλη που αναπτύχθηκε από το
Υπουργείο Πολιτισμού, στα ελληνικά και στα αγγλικά, με συντελεστές, όπως
προκύπτει από τον αντίστοιχο σύνδεσμο του δικτυακού τόπου, κυρίως αρχαιολόγους
και αρχαιολόγους - μουσειολόγους. Όπως δηλώνεται στη σελίδα των «Όρων
Χρήσης» όλο το περιεχόμενο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Διεύθυνσης
Μουσείων του ελληνικού δημοσίου, ο επισκέπτης / χρήστης έχει την ευθύνη της
περιήγησης σε αυτό και απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η χρήση του για
εμπορικούς σκοπούς. Σημειώνεται, όμως, ευθαρσώς, πως μπορεί να αξιοποιηθεί
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κριτήρια 1ο και 2ο).
Η αρχική σελίδα της συγκεκριμένης διαδικτυακής πύλης δομείται ως εξής.
20
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Στην κορυφή της υπάρχουν 8 υπερσύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν σε ερωταπαντήσεις,
κείμενα και παιχνίδια σχετικά με α) τη γέννηση του αρχαίου δράματος, β) την
εξέλιξη του θεατρικού οικοδομήματος, γ) τον κόσμο των θεατρικών παραστάσεων
της αρχαιότητας, δ) τα αρχαία θέατρα και ωδεία που σώζονται σήμερα στον κόσμο,
ε) την αναβίωση του αρχαίου δράματος στη νεότερη Ελλάδα, στ) τα σωζόμενα στην
Ελλάδα αρχαία θέατρα και ωδεία, ζ) εκπαιδευτικό υλικό για το αρχαίο θέατρο και η)
αναζήτηση εκθεμάτων σε μουσεία και αναζήτηση μνημείων σχετικών με το αρχαίο
θέατρο.
Ακολουθεί, σε περίοπτη θέση, μια παρουσίαση με διαφάνειες (slide show) με
γνωστά αρχαία θέατρα του ελληνικού χώρου, με ένα στιγμιότυπο θεατρικής
παράστασης στο γνωστό θέατρο της Επιδαύρου και μια φωτογραφία της ηθοποιού
Κατίνας Παξινού ως αρχαίας τραγωδού (εικ. 15). Στο κέντρο περίπου της σελίδας
υπάρχει αριστερά κείμενο με το καλωσόρισμα των χρηστών, όπου και κατατίθεται η
ταυτότητα του έργου, ενώ στα δεξιά μια ρήση, του 1943, περί θεάτρου του Καρόλου
Κουν όπου αναδεικνύεται η ενασχόληση με το θέατρο ως μορφή εκδήλωσης του
ψυχικού κόσμου, αναζήτησης της αλήθειας και εσώτερης επαφής των ανθρώπων
μεταξύ τους. Στην ίδια περιοχή και αμέσως κάτω από τη ρήση, υπερσύνδεσμοι
οδηγούν σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη (PDF files repository) και σε ψηφιακά βιβλία
(flipping books) σχετικά με το περιεχόμενο του έργου.
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Εικόνα 15 Πύλη για το Αρχαίο Θέατρο

Στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας ένας ψηφιακός ξεναγός, ο «Κωμαστής»,
φιγούρα της αρχαίας αττικής αγγειογραφίας, που προέρχεται από αναπαραστάσεις
της γιορτής του «κώμου» που γινόταν προς τιμήν του Διονύσου, συστήνεται στους
ψηφιακούς περιηγητές και υπόσχεται ένα συναρπαστικό ταξίδι στο αρχαίο θέατρο.
Ακολουθεί η προτροπή για επίσκεψη στην έκθεση «Ανακαλύπτουμε το αρχαίο
θέατρο: Το θέατρο ως φορέας παιδείας και πολιτειακής αγωγής στην αρχαιότητα και
σήμερα», στο μουσείο Κανελλοπούλου στην Πλάκα, η οποία συνδέεται με το έργο,
όπου και εκεί ξεναγός είναι ο «Κωμαστής», ενώ η ιστοσελίδα ολοκληρώνεται με την
παράθεση διαδραστικών εφαρμογών και εκπαιδευτικού υλικού για το θέατρο
(Κριτήρια 3ο και 4ο).
Από τα παραπάνω συνάγεται πως οι μεταλειτουργίες, η «αναπαραστατική», η
«διαπροσωπική» και η «κειμενική» (Κριτήρια 5ο, 6ο και 7ο) διαπλέκονται με
ενδιαφέροντα τρόπο στη συγκεκριμένη δικτυακή πύλη. Οι σύγχρονες αυθεντίες του
χώρου του θεάτρου, όπως ο Κ. Κουν και η Κ. Παξινού, σε συνδυασμό με τις εικόνες
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των αρχαίων θεάτρων υπογραμμίζουν τη συνέχεια στο χρόνο και προσδίδουν κύρος
στο όλο «αναπαραστατικό» εγχείρημα, ενώ η χρήση του «κωμαστή», κινούμενη
ανάμεσα στο ανάλαφρο της ίδιας της φιγούρας, αλλά και την προέλευσή της από το
αναγνωρισμένο κύρος της αρχαίας αγγειογραφίας ως τέχνης, δημιουργεί έναν
ιδανικό, κατάλληλο για όλες τις ηλικίες, ξεναγό, ικανό να συνδέσει το οπτικό
κείμενο της πύλης με το χρήστη της και να προκαλέσει τη θετική στάση του και
περιέργεια για την ψηφιακή περιήγηση. Τα λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα της
αρχικής σελίδας δίνουν έμφαση στη σχέση αρχαιότητας και σύγχρονης εποχής,
αναδεικνύοντας το θέατρο ως ένα διαχρονικό μίτο που συνδέει το ανθρώπινο πνεύμα
με τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών
Αυτά τα μηνύματα παραπέμπουν και στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο
(κριτήριο 8ο) και στον υποκείμενο «λόγο», ο οποίος διέπει την κατασκευή της
ιστοσελίδας. Το θέατρο αντιμετωπίζεται ως ένας από τους κορυφαίους θεσμούς της
αρχαίας Ελλάδας, επενδυμένο με κύρος και αυθεντία, το οποίο οδηγεί στην
κατάκτηση του ζητουμένου, την υποδήλωση, δηλαδή, της σημασίας του για τη
διαμόρφωση ενεργών πολιτών, μέσα από την στενή του σύνδεση με την παιδεία,
όπως ακριβώς γινόταν και στην αρχαιότητα.
Η διαδικτυακή αυτή πύλη για το αρχαίο θέατρο έχει και προφανείς
εκπαιδευτικούς στόχους (κριτήριο 9). Οι τέσσερις διαδικτυακές εφαρμογές παιχνίδια που απευθύνονται στα παιδιά / χρήστες είναι κατά σειρά οι:
-

Τι κρύβεται κάτω από την πόλη;

-

Η γιορτή των μεγάλων Διονυσίων

-

Ένας σύγχρονος θίασος στα αρχαία θέατρα του κόσμου

-

Ο Διόνυσος και οι φίλοι του

Το πρώτο παιχνίδι περιγράφεται ως εξής:
Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα μυστικά που μπορεί να κρύβει η
ανασκαφή ενός αρχαίου θεάτρου θαμμένου σε μια σύγχρονη πόλη.
Αφετηρία μας η περιπετειώδης ιστορία του αρχαίου θεάτρου της
Λάρισας.
Βοηθήστε τους αρχαιολόγους να φέρουν στο φως το μνημείο και να το
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αποκαταστήσουν για να ξαναπάρει τη θέση που του αξίζει μέσα στην
πόλη.
Οδηγοί σας οι φωτογραφίες και τα κατάλληλα εργαλεία της ανασκαφής!

Τα παιδιά εισάγονται στο παιχνίδι όπου πληροφορούνται για την ιστορία της
ανεύρεσης του αρχαίου θεάτρου της Λάρισας και καλούνται μέσω οδηγιών να
συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι ρόλων βοηθώντας τους αρχαιολόγους, επιλέγοντας τα
κατάλληλα κάθε φορά ανασκαφικά εργαλεία, ώστε να φέρουν στο φως το
συγκεκριμένο αρχαίο θέατρο. Στην επιλογή των εργαλείων επιτρέπονται μόνο 4
λάθη. Επειδή η ανασκαφή διεξάγεται στον αστικό ιστό τα παιδιά - αρχαιολόγοι
έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία εργαλεία: ένα σκαπτικό μηχάνημα
(μπουλντόζα), ένα τρυπάνι (κομπρεσέρ) και ένα σκαπτικό εργαλείο (κασμά)
ανάλογα με το τι πρέπει κάθε φορά να αφαιρέσουν ή να κατεδαφίσουν. Τοποθετούν
το κατάλληλο εργαλείο στην αντίστοιχη φωτογραφία και, αν η επιλογή είναι σωστή,
αποκαλύπτεται κάποιο τμήμα του θεάτρου.
Η όλη προσέγγιση συνιστά, αναμφισβήτητα, μια μύηση στη διαδικασία της
αρχαιολογικής ανασκαφής και μάλιστα μιας δύσκολης ανασκαφής, όπως είναι αυτή
που γίνεται μέσα σε μια πόλη. Προσφέρει, επίσης, την ευκαιρία να αναδειχτούν και
ζητήματα που σχετίζονται με τη φιλοσοφία και τη δεοντολογία της αρχαιολογίας και
των σχέσεών της με το ευρύτερο κοινό. Η τελευταία ως επιστήμη συνδέεται συχνά,
άλλωστε, με την καταστροφή μεταγενέστερων κατασκευών για την αποκάλυψη του
παρελθόντος, αλλά και επηρεάζει, πολλές φορές, την καθημερινότητα των πολιτών
οι οποίοι εμπλέκονται, πολλές φορές και με διάφορους τρόπους με την, κάποτε
χρονοβόρα, αρχαιολογική πρακτική
Στη δεύτερη εκπαιδευτική εφαρμογή δηλώνονται τα εξής:
Τι ξέρετε για τη λαμπρή γιορτή που οργάνωναν οι Αθηναίοι προς τιμή
του Διονύσου;
Τι μπορεί να μάθει κανείς ξεφυλλίζοντας το ημερολόγιο της γιορτής;
Αναζητήστε τις απαντήσεις και ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί ποια
κτήρια χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των Μεγάλων Διονυσίων
κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης.
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Μην ξεχάσετε να κάνετε μια τελευταία στάση στο Διονυσιακό θέατρο
για να βοηθήσετε κάποιους από τους θεατές να βρουν τη θέση τους λίγο
πριν ξεκινήσει η παράσταση.
Με την είσοδό τους στην εφαρμογή οι χρήστες συναντούν μια ευσύνοπτη
αναφορά για το τι ήταν τα Μεγάλα ή εν άστει Διονύσια. Κατόπιν τους δίνονται
οδηγίες για μια δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει τρία μέρη. Στο πρώτο γίνεται η
ανάγνωση ενός σύντομου ημερολογίου της γιορτής, όπου υπάρχουν αναφορές για τα
κτήρια στη νότια πλαγιά της Ακρόπολης τα οποία χρησιμοποιούνταν κατά τη
διάρκεια της γιορτής. Στο δεύτερο μέρος τα κτήρια αυτά εντοπίζονται σχεδιασμένα
σε ένα ψηφιακό περιβάλλον με τη χρήση του κέρσορα. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται
με την τοποθέτηση έξι χαρακτήρων (ιερέας του Διονύσου, χορηγός, στρατηγός,
έμπορος, μεταλλουργός, γεωργός) της αρχαίας Αθήνας στη σωστή τους θέση, στο
εδώλιό τους δηλαδή, στο θέατρο του Διονύσου με βάση ανάλογες πληροφορίες που
δίνονται στον χρήστη.
Οι προτροπές του ψηφιακού ξεναγού, του Κωμαστή, στο τρίτο παιχνίδι είναι
χαρακτηριστικές για τους στόχους του:
Αν ήσασταν μέλος ενός σημερινού θιάσου που ήθελε να οργανώσει το
πρόγραμμα μιας μεγάλης περιοδείας σε αρχαία θέατρα της Ελλάδας και
του εξωτερικού, με τι κριτήρια θα διαλέγατε τους σταθμούς του ταξιδιού
σας;
Σε ποια θέατρα θα επιλέγατε να δώσετε παράσταση και ποια πορεία θα
ακολουθούσατε;
Ελάτε μαζί μου σε ένα φανταστικό ταξίδι στην Ελλάδα αλλά και σε
άλλες χώρες και συμπληρώστε στο ημερολόγιό σας τα θέατρα που
διαλέξατε.
Προσοχή όμως! Η διαδρομή κρύβει παγίδες και χρειάζεται να είστε
προσεκτικοί στις επιλογές σας.
Ο χρήστης, όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, καλείται μέσα από

οδηγίες και

προσφερόμενες πληροφορίες να βρει σε ένα χάρτη της Ελλάδας και σε έναν άλλο,
παγκόσμιο, 5 αρχαία θέατρα στην Ελλάδα και 8 στο εξωτερικό στα οποία δίνονται
και σήμερα παραστάσεις. Δημιουργεί έτσι ένα ημερολόγιο μιας περιοδείας στον
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κόσμο ενός φανταστικού θεατρικού σχήματος. Η εφαρμογή επιβεβαιώνει η
ακυρώνει τις επιλογές του χρήστη ως προς το ζητούμενο. Ο χρήστης, όμως,
μαθαίνει, έτσι κι αλλιώς, για τα αρχαία θέατρα που βρίσκονται ακόμα σε χρήση στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Αν έχετε παρατηρητικότητα και είστε καλοί στους γρίφους, ελάτε μαζί
μου για να διακοσμήσουμε μαζί αγγεία με πρωταγωνιστές το θεό
Διόνυσο και τους φίλους τους.
Προσέξτε όμως! Δεν μπορείτε να διαλέξετε τυχαία τη θέση των
χαρακτήρων.
Θα σας καθοδηγήσουν τα λόγια και οι κινήσεις τους.
Μην χάνετε χρόνο, η παρέα του Διονύσου σας περιμένει να παίξετε μαζί
της!

Η τέταρτη και τελευταία εφαρμογή αφορά όπως προκύπτει και από την
παραπάνω περιγραφή της τον Διόνυσο και την ακολουθία του (εικ. 16). Οι χρήστες
καλούνται να αποκαταστήσουν αρχαίες αγγειογραφίες με θέμα τον Διόνυσο και την
ακολουθία του. Οι προσπάθειές τους πραγματοποιούνται μέσα σε καθορισμένα
χρονικό όριο, υπάρχει βοήθεια με στιγμιαία υπόδειξη της αγγειογραφίας, ενώ με
κλικ στις μορφές υπάρχει αναφορά στην ταυτότητά τους. Η λάθος τοποθέτηση των
μορφών επισημαίνεται έτσι ώστε να υπάρξει νέα προσπάθεια ενώ με τη σωστή
διευθέτηση των μορφών στην επιφάνεια του αγγείου δίνονται πληροφορίες για το
σχήμα του, την χρονολόγησή του, τον καλλιτέχνη, την παράσταση και το μουσείο
όπου βρίσκεται το αγγείο.
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Εικόνα 16 Το παιχνίδι του Διόνυσου

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα που περιλαμβάνει μνημεία,
μουσεία και εκθέματα που σχετίζονται με το αρχαίο θέατρο. Με βάση ένα χάρτη της
Ελλάδας που καταγράφει όλα τα μουσεία κα τα μνημεία, αλλά και τα εκθέματα των
μουσείων που σχετίζονται με το αρχαίο θέατρο, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει
μνημεία, αλλά και εκθέματα μουσείων στις κατηγορίες «Διονυσιακή λατρεία»,
«Μύθοι και αρχαίο δράμα», «Υποκριτές και σκηνικός εξοπλισμός», «Μουσικά
όργανα - Η μουσική στο θέατρο», «Χορηγικά μνημεία». Αν, για παράδειγμα,
αναζητηθεί η κατηγορία «Διονυσιακή λατρεία» στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης προκύπτει η παρακάτω σελίδα (εικ. 17). Η παιδαγωγική αξιοποίηση
της συγκεκριμένης δυνατότητας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας σχετικών
ψηφιακών πόρων από τους ίδιους τους μαθητές προσθέτει μια επιπλέον
σημαντικότητα στη συγκεκριμένη πύλη
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Εικόνα 17 Ψηφιακά εκθέματα στην πύλη για το αρχαίο θέατρο

. Το συγκεκριμένο περιβάλλον κινείται, έτσι σε όλο το φάσμα των θεωριών μάθησης
από τη συμπεριφοριστική μέχρι τον εποικοδομισμό και την παραγωγή ψηφιακών
πόρων από τους ίδιους τους χρήστες, ύστερα από σχεδιασμό. Αυτή η
πραγματικότητα προσδιορίζει και την αξία χρήσης των ΤΠΕ (κριτήριο 10), καθώς
συνυπάρχει η λογική του υπολογιστή ως δάσκαλου και η λογική της αξιοποίησης
των ΤΠΕ ως περιβάλλοντος εργασίας με κριτικές διαστάσεις ως προς τη μελέτη του
παρελθόντος και τη χρήση των ΤΠΕ.

3. Προς το μέλλον; Μοντέρνες τεχνολογίες και εκπαίδευση
Οι ΤΠΕ συνιστούν έναν ραγδαία μεταλλασσόμενο τομέα. Καθημερινά προκύπτουν
τεχνολογίες που προοικονομούν σημαντικές αλλαγές για το μέλλον στον τομέα της
εκπαίδευσης και στα ψηφιακά περιβάλλοντα που προσεγγίσαμε μέχρι τώρα. Θα
μπορούσαμε, μάλιστα, να υποστηρίξουμε πως σε ορισμένες περιπτώσεις το μέλλον
φαίνεται πως είναι ήδη εδώ. Χωροευαίσθητες εφαρμογές και ετικέτες γρήγορης
ανταπόκρισης, εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και εκπαιδευτικής
ρομποτικής, ο διάχυτος υπολογισμός, οι διεπαφές, τα «έξυπνα» αντικείμενα, το
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«διαδίκτυο των πραγμάτων» αρχίζουν δειλά-δειλά να κάνουν τα πρώτα τους βήματα
στο χώρο του εκπαιδευτικής τομέα της Δημόσιας Αρχαιολογίας, αλλά και στους
μουσειολογικούς σχεδιασμούς. Κάποια παραδείγματα είναι χαρακτηριστικά.
Ο μετασχηματισμός της ξενάγησης στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
της Αθήνας με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας επαυξημένης πραγματικότητας21
προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να μπορούν να αξιοποιούν την
τεχνολογία QR code (ετικέτες γρήγορης ανταπόκρισης) για να προχωρήσουν σε
πραγματικό χρόνο στην «ανάγνωση» των εκθεμάτων από το κινητό τους τηλέφωνο.
Ο επισκέπτης μπορεί να ανασύρει στο κινητό του πληροφοριακά κείμενα μαζί με
πληροφορίες για τη

χρονολόγηση και την προέλευση των ευρημάτων, την

περιγραφή τους, μια εκτενή περίληψη με χρήσιμες σημειώσεις, καθώς και σχετικές
πηγές για πιθανή περαιτέρω μελέτη των αντικειμένων.
Μια άλλη περίπτωση αποτελεί η δράση με τίτλο «Αόρατα μνημεία…
ψηφιακή μνήμη» και υπότιτλο «Επτά αφανείς αρχαιολογικοί τόποι… με το πάτημα
ενός κουμπιού», η οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές
Οκτωβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή της Ευρωπαϊκές Ημέρες
Πολιτιστικής κληρονομιάς. Την υλοποίησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος NEARCH “New
Scenarios for a Community Involved Archaeology”.
Με τη συγκεκριμένη δράση επτά άγνωστα μνημεία της Θεσσαλονίκης που
είναι «αφανή», πλέον, στην πόλη – η παλαιότερη παλαιοχριστιανική βασιλική της
Αγίας Σοφίας κάτω από το σωζόμενο σήμερα ναό, η λεγόμενη «στήλη των όφεων»,
μια βάση ανδριάντα ρωμαϊκών χρόνων, ο «χαμένος» βυζαντινός Ιππόδρομος, ένας
νεολιθικός οικισμός που εντοπίστηκε στο χώρο της ΔΕΘ, κατά την ανέγερση του
Βελλίδειου πολιτιστικού κέντρου, ένα ρωμαϊκό λουτρό που υπολείμματά του
σώζονται σε υπόγειο ξενοδοχείου, ένα ταφικό κτίσμα του 4 ου αι. μ.Χ. στο χώρο του
ΑΠΘ και ένας μικρός χριστιανικός ναός του 5ου αι. μ.Χ. που σώζεται στο υπόγειο
πολυκατοικίας – παρουσιάστηκαν με αυτόν τον τρόπο στο κοινό.
21

βλ. το σχετικό δημοσιογραφικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα
http://www.protagon.gr/epikairotita/44341175680-44341175680
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Σύμφωνα με τους δημιουργούς στην ιστοσελίδα της δράσης22 το κοινό
καλούνταν να «διαβάσει» μέσω QR codes με χρήση κινητού ή

tablet αφίσες

τοποθετημένες σε επιλεγμένα σημεία. Με αυτόν τον τρόπο του παρέχονταν κείμενα,
φωτογραφίες και άλλο εποπτικό υλικό, ενώ υπήρχε δυνατότητα σχολιασμού η οποία
αποσκοπούσε στο να οδηγήσει στη δημιουργία προσωπικών ιστοριών και
προσωπικής μνήμης για το παρελθόν της πόλης, μέσα από την κατάθεσή τους σε
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter, ή το Instagram.
Ένα τρίτο παράδειγμα συνιστά το παιχνίδι Taggling, το οποίο δημιουργήθηκε
από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη (Γιαννούτσου
2015, σσ. 229-233).. Αποσκοπούσε στο να διερευνήσει τι χρειάζεται ο επισκέπτης
για να μπορέσει να σχετιστεί με ένα έργο τέχνης. Απαιτούσε ενεργητική συμμετοχή
των παικτών – επισκεπτών του Μουσείου και κινητοποίηση της σκέψης και των
συναισθημάτων τους με απώτερο στόχο να δημιουργήσουν μια δική τους ερμηνεία
για τα έργα τέχνης, η οποία, όμως, να βασίζεται στην τεκμηρίωση που παρείχε το
μουσείο. Στο πλαίσιο αυτό το παιχνίδι είχε την εξής μορφή: Ετικέτες γρήγορης
ανταπόκρισης που περιείχαν λέξεις – κλειδιά ή μικρές φράσεις, σχετικές με βασικές
έννοιες της σύγχρονης τέχνης συνδέθηκαν με συγκεκριμένο αριθμό έργων τέχνης.
Κατόπιν οι ετικέτες αυτές ανακατεύθηκαν έτσι ώστε οι ομάδες των επισκεπτών που
συμμετείχαν στο παιχνίδι να πρέπει να συνδέσουν τις ετικέτες με τα έργα τέχνης στα
οποία αναφέρονταν. Αυτό προϋπέθετε τη χρήση μιας κινητής τηλεφωνικής
συσκευής, αλλά και, κυρίως, προσωπική παρατήρηση και μελέτη των έργων
περισσότερο από μια φορές. Έτσι ο επισκέπτης περνούσε αρκετό χρόνο μπροστά
από τα έργα, τα ενέτασσε σε ευρύτερα νοηματικά πλαίσια, συνδεόταν μαζί τους με
βάση τις προσωπικές του εμπειρίες και συναισθήματα και μπορεί, ακόμα, και να
αισθανόταν κάτι για αυτά
Γίνεται φανερό πως οι μοντέρνες τεχνολογίες αναβαθμίζουν την ψηφιακή
εμπειρία και προσφέρουν ευκαιρίες πιο προσωπικής, βιωματικής και ενεργού επαφής
με τα μνημεία. Το ζήτημα, όμως, είναι αν αρκούν από μόνες τους για να αλλάξουν
και τον τρόπο που προσεγγίζουμε το παρελθόν. Αν προσεγγίσουμε παρόμοιες
υπάρχουσες εφαρμογές με το εργαλείο των δέκα κριτηρίων ανάλυσης, για
22
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παράδειγμα, θα εντοπίσουμε πολλές ομοιότητες, κυρίως σε σχέση με το παιδαγωγικό
πλαίσιο και την αξία χρήσης των ΤΠΕ - με τα διαδικτυακά περιβάλλοντα που
αναλύσαμε παραπάνω..
Ο σχετικός προβληματισμός επεκτείνεται, συνακόλουθα, και σε εφαρμογές
σχετικές με τις πλέον σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως οι χωροευαίσθητες
εφαρμογές, οι τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, η
ρομποτική, οι διεπαφές, τα έξυπνα αντικείμενα και η ψηφιακή αφήγηση. Παρόλο
που οι εφαρμογές αυτές δε γνωρίζουν ακόμα ευρεία διάδοση στον ελληνικό χώρο
αξίζει μια πρώτη διαπραγμάτευσή κάποιων από αυτές, καθώς δημιουργούν
ενδιαφέρουσες προοπτικές για παιδαγωγικά προσανατολισμένες εφαρμογές, στην
εκπαίδευση μέσω της αξιοποίησης της θεωρίας και των πορισμάτων επιστημών
όπως η Ιστορία και η Αρχαιολογία. Πρέπει, συνεπώς να διερευνάται, και στην
περίπτωση αυτή, αν οι ανάλογες εφαρμογές, που συναντώνται μέχρι στιγμής
περισσότερο σε μουσειακές εκθέσεις και οι συναφείς εκπαιδευτικές δράσεις
μπορούν να δημιουργήσουν νέες, κριτικές αντιλήψεις για το παρελθόν ή
αναπαράγουν, με νέους τρόπους, παλαιά πρότυπα.
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Γ΄ Μέρος: Συμπερασματικές παρατηρήσεις – Προτάσεις

Τα ψηφιακά περιβάλλοντα που δίνουν έμφαση στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της
Αρχαιολογίας σε σχέση με τη διδασκαλία της Ιστορίας είναι ποικίλα. Συναντώνται,
έτσι, λογισμικά, ιστοσελίδες, πύλες και εφαρμογές που στοχεύουν απευθείας ή μέσα
από ανάλογες ενότητες στον μαθητικό πληθυσμό. Το εργαλείο παρατήρησης των
δέκα κριτηρίων που δημιουργήσαμε, μπορεί να βοηθήσει στην ουσιαστική
προσέγγιση όχι μόνο των περιβαλλόντων που αποτέλεσαν τις μελέτες περίπτωσης
της παρούσας εργασίας, αλλά και όλων των ανάλογων περιβαλλόντων και
εφαρμογών από τα πιο παραδοσιακά λογισμικά μέχρι τις εφαρμογές που
ακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στις ΤΠΕ. Με βάση τις περιπτώσεις που
μελετήσαμε πάντως, μπορούμε, να οδηγηθούμε στα εξής συμπεράσματα:
Οι φορείς παραγωγής των περιβαλλόντων που εξετάσαμε (κριτήριο 1) είναι
είτε κρατικοί, είτε εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Παιδείας. Το πρώην Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο και νυν ΙΕΠ επέβλεψε τη δημιουργία πολλών από αυτά, ενώ κάποια
παρήχθησαν από παιδαγωγικά τμήματα πανεπιστημίων και κάποια άλλα από μεγάλα
μουσεία της χώρας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Όλα τα
περιβάλλοντα διατίθενται στο διαδίκτυο ή διανέμονται δωρεάν στα σχολεία μετά
από ανάλογη αίτηση. Η αξιοποίησή τους δεν είναι υποχρεωτική. Ανάμεσα στους
συντελεστές τους διακρίνονται πάντα ειδικοί επιστήμονες. Εκτός από αυτούς της
Πληροφορικής υπάρχουν εκπαιδευτικοί, αρχαιολόγοι και ιστορικοί και μουσειολόγοι
ή μουσειοπαιδαγωγοί.
Ως προς το δεύτερο κριτήριο, μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε αυτά.
Κάποιες φορές παρατηρούνται περιπτώσεις ανάγκης εγγραφής του χρήστη ή
ζήτησης ενός λογισμικού από κάποιο σχολείο, αλλά πρόκειται για τυπικές
διαδικασίες που δεν εμποδίζουν την τελική τους διάδοση. Όταν παρατηρούνται
προβλήματα στη χρήση τους σχετίζονται περισσότερο με τη λειτουργικότητά τους
και τις τεχνολογικές εξελίξεις στο πέρασμα των χρόνων.
Τα θέματά τους (3ο κριτήριο) ποικίλλουν. Εντοπίζεται όμως μια προτίμηση
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παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού σε τομείς και περιόδους της αρχαίας ελληνικής
Ιστορίας, από αυτές που συμπεριλαμβάνονται, συνήθως, στη σχολική ύλη.
Συναντώνται έτσι θέματα για την κλασική Ελλάδα, την Ακρόπολη και τον
Παρθενώνα, το θέατρο και τον μυκηναϊκό πολιτισμό. Η πρόθεση, συνεπώς, να
αποτελέσουν συμπλήρωμα της σχολικής ύλης και μέσα ανάδειξης συγκεκριμένων
ιστορικών περιόδων, τομέων του πολιτισμού ή ανάλογων μουσειακών συλλογών,
είναι εμφανής.
Στο περιεχόμενό τους (κριτήριο 4) συναντάται, συνήθως, εγκυκλοπαιδική,
αλλά και εξειδικευμένη διαπραγμάτευση του θέματος στο οποίο αναφέρονται. Όλα
τα περιβάλλοντα, πάντως, έχουν το χαρακτήρα του ψηφιακού αποθετηρίου γνώσεων
και εκπαιδευτικού υλικού. Τα λογισμικά και οι ιστοσελίδες που αποτέλεσαν τις
μελέτες περίπτωσης της παρούσας εργασίας μεταφέρουν γνώσεις, πληροφορούν,
αναλύουν ιστορικές έννοιες και πολιτισμικά φαινόμενα, μιλούν για τις εκφάνσεις
του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η παρουσία σε όλα
διαδικτυακών παιχνιδιών που απευθύνονται σε μικρότερα παιδιά, γεγονός που
αναδεικνύει και τη στόχευσή τους προς το μαθητικό κοινό.
Ως προς τις αναπαραστάσεις που εμπεριέχονται σε αυτά, ως προς την
αναπαραστατική μεταλειτουργία δηλαδή (κριτήριο 5), αξιοποιούνται και οι τέσσερις
τύποι που έχουν προταθεί από τους G. Kress και S. Van Leeuwen (Kress & Van
Leuween, 2006). Συναντώνται, συνεπώς, αφηγήσεις, αναλύσεις, ταξινομίες αλλά και
συμβολικές αναπαραστάσεις.
Στις περισσότερες περιπτώσεις και παρά τη, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο
βαθμό,

διαδραστική

διάσταση

όλων

των

ψηφιακών

περιβαλλόντων

που

εξετάστηκαν, διατηρείται μια απόσταση ανάμεσα στο παιδί / χρήστη και το ψηφιακό
περιεχόμενο, με αξιοσημείωτη εξαίρεση, βέβαια, το ψηφιακό περιβάλλον
παραγωγής του Βρετανικού μουσείου. Η διαπροσωπική μεταλειτουργία (κριτήριο 6)
διέπεται, έτσι, από την αντίληψη πως το παρελθόν είναι κάτι που μας ανήκει και δεν
μας ανήκει ταυτόχρονα. Πρέπει να το γνωρίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να το
αγγίξουμε ουσιαστικά παρά μόνο ακολουθώντας τις επίσημες οδηγίες και συμβουλές
αυτών που είναι επιφορτισμένοι να το διαχειρίζονται. Περιβάλλεται έτσι από μια
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«ιερή» επισημότητα που το αναπλαισιώνει ως πολιτισμική κληρονομιά και ως
γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης, χωρίς, όμως, να είναι σίγουρο πώς
προσλαμβάνεται αυτή η αναπλαισίωση από τους

χρήστες / μαθητές των υπό

συζήτηση περιβαλλόντων. Ίσως θα ήταν χρήσιμες προς αυτήν την κατεύθυνση
κάποιες μελέτες που θα διερευνούσαν τη μορφή και τη συχνότητα της σχολικής
χρήσης, αλλά και την επισκεψιμότητα αυτών των περιβαλλόντων, σε συνδυασμό και
με το πώς προσλαμβάνονται από τους μαθητές.
Στην κειμενική μεταλειτουργία (κριτήριο 7) υπάρχει σαφώς η τάση να
υπάρξει μια πολυτροπική παρουσίαση της αρχαιότητας. Προς αυτήν τη κατεύθυνση
αξιοποιούνται αφηγηματικά κείμενα, εικόνες, ψηφιακά υποκατάστατα (digital
surrogates) αρχαιολογικών ευρημάτων, αναπαραστάσεις, βίντεο, σκίτσα και
κινούμενα σχέδια,

ρήσεις επωνύμων και γνωστών ανθρώπων, ακόμα και

αποσπάσματα αρχαίων πηγών. Κείμενα, εικόνες και αναπαραστάσεις παντός τύπου
αλληλεπιδρούν, έτσι, μέσα από «μηχανισμούς πλαισίωσης» που ενισχύουν την
επιτυχία

της

αναπαραστατικής

και

διαπροσωπικής

μεταλειτουργίας

των

περιβαλλόντων.
Σε σχέση με τα τρία τελευταία κριτήρια ανάλυσης, που ενδιαφέρουν
περισσότερο και την παρούσα μελέτη, θα μπορούσε να σημειωθεί ότι οι παραπάνω
προσεγγίσεις τοποθετούν σε πρώτο πλάνο δυο αλληλοεξαρτώμενα ζητήματα σε
σχέση με την οικοδόμηση της σχολικής Ιστορίας σε κοινωνικό και πολιτισμικό
πλαίσιο: την αφήγηση και την

ερμηνεία. Όταν αφηγούμαστε το παρελθόν δε

συνειδητοποιούμε, πολύ συχνά, πως ο αφηγήσεις μας αυτές είναι κοινωνικές.
Παραβλέπουμε, δηλαδή, το γεγονός πως βασίζονται σε προϋπάρχουσες ερμηνείες
που κυριαρχούν ως «λόγοι» (discourses) στην κοινωνία μας και τις οποίες
εκλαμβάνουμε ως δεδομένες και ως τις μόνες που είναι δυνατό να υπάρξουν. Σε
αυτούς τους «λόγους» υπακούουν τόσο η θεματολογία, όσο και οι παιδαγωγικές
διαστάσεις των περιβαλλόντων που αποτέλεσαν τις μελέτες περίπτωσης στην
παρούσα έρευνα. Μέσα από αυτές προσδιορίζεται, επίσης, κάθε φορά και η αξία
χρήσης των ΤΠΕ όπως προκύπτει με βάση αυτά τα περιβάλλοντα.
Η ερμηνεία, εξάλλου, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο συνάγονται
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νοήματα για το παρελθόν. Αυτά τα νοήματα προσδίδουν συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά στο παρελθόν και το καθιστούν αξιοποιήσιμο στις επιδιώξεις και τα
ζητούμενα του παρόντος. Λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη τις διαστάσεις της έννοιας
«ερμηνεία» οι οποίες περιλαμβάνουν (Μούλιου, 2005, σ. 12) τόσο

το

«ερμηνευόμενο» θέμα όσο και τα «ερμηνευτικά μέσα», τους «ερμηνευτές», αλλά και
τον «ερμηνευτικό συμμέτοχο» (τους πομπούς και τους αποδέκτες σελίδων και
εφαρμογών δηλαδή στην περίπτωσή μας), γίνεται αντιληπτό πόσο καθοριστική
καθίσταται η συνολική προσέγγιση της ερμηνείας. Σε αυτό αποσκοπεί, άλλωστε, και
το διερευνητικό αναλυτικό εργαλείο με τα 10 κριτήρια ανάλυσης των ψηφιακών
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που είναι και το αντικείμενο της παρούσας
συζήτησης.
Για το 8ο Κριτήριο και σύμφωνα με την κριτική ανάλυση λόγου, του D.
Fairclough, η οποία αναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος της παρούσας μελέτης θα
λέγαμε πως οι εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές και τα περιβάλλοντα που
αξιοποιούν αρχαιολογικά ευρήματα: α) έχουν δημιουργηθεί ώστε να λειτουργήσουν
στο παραδοσιακό πλαίσιο διδασκαλίας της σχολικής Ιστορίας, β) αναπαριστούν την
ελληνική αρχαιότητα με βάση προϋπάρχουσες βεβαιότητες, στο πλαίσιο μιας
αντίληψης – «λόγου» που ευνοεί την παραδοσιακή πρόσληψή της ως ενός λαμπρού
και, ορισμένες φορές, ιδανικού παρελθόντος, και γ) στοχεύουν στην ενίσχυση και
ανάδειξη κοινωνικών ταυτοτήτων, μαθητών και εκπαιδευτικών, οι οποίες
συγκροτούνται και αναπαράγονται υπό την επίδραση των δυο παραπάνω
παραμέτρων. Υπακούν, δηλαδή, και ακολουθούν συγκεκριμένους κοινωνικούς και
πολιτισμικούς «λόγους» που διέπουν τη δημιουργία τους. Δεν μπορεί, όμως, να μην
σημειωθεί πως τα περισσότερα περιβάλλοντα παρότι έχουν ελληνοκεντρικό
περιεχόμενο, δεν παράγουν έναν έντονα εθνοκεντρικό λόγο σαν αυτόν που
συναντάται πολύ συχνά σε ιδιωτικές σελίδες στο διαδίκτυο (Μπιλάλης, 2015).
Παραταύτα δεν μπορεί να μην επισημανθεί το γεγονός πως η ελληνική
αρχαιότητα φαίνεται πως έχει έναν ιδιαίτερο σύνδεσμο με τις εφαρμογές των ΤΠΕ.
Ενδιαφέρον, για παράδειγμα, παρουσιάζουν προς αυτήν την κατεύθυνση οι τίτλοι
των ψηφιακών έργων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από τους παραπάνω
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φορείς στο πλαίσιο της εισαγωγής και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση. Έτσι, όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς στο «Φωτόδεντρο», το έργο
«Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων
για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης &
Διάθεση

Προϊόντων

Εκπαιδευτικού

Λογισμικού

στα

Σχολεία»

ονομάστηκε

«Πλειάδες» κα τα επιμέρους υποέργα του «Νηρηίδες», «Χρυσαλλίδες» και
«Αμάλθεια», το έργο του εξελληνισμού και της προσαρμογής λογισμικών στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα «Κίρκη» η παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για
την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών
καταστροφών «Δευκαλίων» η ένταξη και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
πολυμέσων «Σειρήνες», «Ναυσικά» και «Πηνελόπη», αφού ανήκαν στην Ενέργεια
του ΕΠΕΑΕΚ του Β΄Κ.Π.Σ. «Οδύσσεια».
Η πρόσφατη δημιουργία και εφαρμογή στη σχολική τάξη εκπαιδευτικών
σεναρίων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής οδήγησε, εξάλλου, σε ψηφιακά αποθετήρια με
τα ονόματα «Πρωτέας» για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και «Αίσωπος»,
για σενάρια με αντικείμενο την Ιστορία, αντίστοιχα. Παρόλο που το τελευταίο
αντιστοιχεί με το αρκτικόλεξο της αγγλικής γλώσσας Aesop (Advanced Electronic
Scenarios Operating Platform) ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος. Το ίδιο συμβαίνει
και με τη Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών
Αντικειμένων (ΜΗΤΙΔΑ)23 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, όπου στην ενότητα
«Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός» συναντά κανείς σενάρια για τον
Μέγα Αλέξανδρο, τη μακεδονική δυναστεία του Βυζαντίου, τον εθνικό ύμνο ως
σύμβολο του έθνους και, βέβαια, τον Παρθενώνα.
Η παραπάνω ονοματοδοσία προφανώς και δεν είναι μοναδική, ούτε
συμπτωματική. Αποκαλύπτει τις συνειδητές ή υποσυνείδητες συνδέσεις του
σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της εκπαίδευσης ειδικότερα με την αρχαία
Ελλάδα, οι οποίες συνδέσεις γίνονται τις περισσότερες φορές με αυτόματο, σχεδόν,
τρόπο από τους σύγχρονους Έλληνες επιστήμονες. Παρόμοιες ονοματοδοσίες έχουν
23

Βλ. την ιστοσελίδα http://www.mitida.gr/.
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μεγάλη ιστορία, άλλωστε, αν σκεφτεί κανείς πως στα χρόνια του νεοελληνικού
διαφωτισμού που προετοίμασε την ελληνική επανάσταση της ανεξαρτησίας οι
Έλληνες έδιναν αρχαία ελληνικά ονόματα από τα παιδιά τους μέχρι τις βάρκες τους.
Από τα περιβάλλοντα που συζητήσαμε, λείπει, πάντως, ο γενικότερος
αναστοχαστικός προβληματισμός για τη σημασία του παρελθόντος, ενώ πολλές
φορές τα αρχαιολογικά ευρήματα και τα ιστορικά τεκμήρια αντιμετωπίζονται σαν
αυταξίες, σαν να είναι προϊόντα, δηλαδή, ενός αυθύπαρκτου πνευματικού
πολιτισμού, ενός διανοητικού εγκεφάλου χωρίς ταυτότητα και χωρίς ανθρώπινη
υπόσταση.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις μπορεί να δοθούν απαντήσεις και σε
δυο από τα αρχικά ερωτήματα αυτής της έρευνας, ως προς το αν, δηλαδή, οι ΤΠΕ
αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση μετατρέπει το παρελθόν σε
γνωστικό αντικείμενο και αν αναδεικνύεται το γεγονός πως μελετούμε το παρελθόν
με όρους του παρόντος24. Μέσω των ΤΠΕ παρέχεται πλήθος γνώσεων με σαφώς πιο
εύληπτους και διασκεδαστικούς τρόπους σε σχέση με ένα σχολικό βιβλίο. Οι
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όμως, κινούνται είτε στο γνωστό σχήμα μαθαίνω για το
παρελθόν και

ελέγχω τις γνώσεις μου για αυτό απαντώντας σε ερωτήσεις ή

παίζοντας είτε στην κατεύθυνση της διερεύνησης και ανακάλυψης ενός δεδομένου
παρελθόντος. Το γεγονός αυτό, ίσως, να οφείλεται στην υποβόσκουσα πεποίθηση
πως το αρχαίο παρελθόν είναι τόσο δεδομένο και τόσο «ιερό» ώστε να θεωρείται
πως είναι αδύνατο να πει κανείς κάτι άλλο ή να μιλήσει κάπως αλλιώς για αυτό.
Συνακόλουθα, όλες οι ψηφιακές εφαρμογές που αξιοποιούν αρχαιολογικά
ευρήματα έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τη διδασκαλία της
Ιστορίας στο σχολείο. Πολλές φορές, μάλιστα, δηλώνεται το γεγονός πως το
περιεχόμενό τους συνάδει ή/και συνδέεται άμεσα με το σχολικό πρόγραμμα
σπουδών. Από αυτήν την άποψη μπορούμε να σημειώσουμε ότι και οι δυο
κατηγορίες εφαρμογών που αναφέραμε παραπάνω, και τα υπάρχοντα λογισμικά,
δηλαδή, και τα ανοιχτά διαδικτυακά περιβάλλοντα δεν αποσκοπούν σε ρηξικέλευθες
τομές σε σχέση με τη διδακτική της Ιστορίας ή το Πρόγραμμα Σπουδών της. Στη

24

Βλ. σελίδες 3 4.
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χειρότερη περίπτωση αναπαράγουν το υπάρχον πλαίσιο διδασκαλίας της Ιστορίας
άκριτα και μάλιστα με τρόπους εύπεπτους και «μοντέρνους», οι οποίοι και το
φυσικοποιούν περισσότερο, ενώ στην καλύτερη περίπτωση, παρουσιάζουν αυτό το
ίδιο πλαίσιο, ακολουθώντας πιο σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, και νεότερα
επιστημονικά δεδομένα.
Η εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ φαίνεται πως, στις περισσότερες
περιπτώσεις, αναπαράγει και ενισχύει, τελικά, δεδομένες ταυτότητες μαθητών ως
προς την προσέγγιση του παρελθόντος χωρίς να διαμορφώνει συνθήκες κριτικής
επίγνωσης για αυτό. Σίγουρα, πάντως, η χρήση αυτή δεν φαίνεται να στοχεύει στην
παραγωγή του ατομικού ιστορικού λόγου των μαθητών 25.
Δεν υπάρχει, επιπρόσθετα, καμία αναφορά σε θέματα που απασχολούν τη
σημερινή ιστορική και αρχαιολογική έρευνα, όπως για παράδειγμα η προϊστορία του
ανθρώπινου είδους ή η προσέγγιση της Ιστορίας με βάση τις έμφυλες ταυτότητες. Τα
ψηφιακά περιβάλλονται επικεντρώνονται στη διαχείριση της σχολικής ύλης χωρίς να
προβάλουν τη διατύπωση ερωτημάτων εργασίας ή κριτικές προσεγγίσεις προς την
αρχαιότητα. Στο πλαίσιο αυτό η αξία χρήσης των ΤΠΕ στις περισσότερες εφαρμογές
και περιβάλλοντα εναπόκειται στη χρήση τους από τον εκπαιδευτικό. Αυτό, βέβαια,
περιορίζει αυτή την αξία χρήσης στο επίπεδο της βάσης δεδομένων ή ενός μέσου
ελκυστικής περιήγησης, εκτός, βέβαια, και αν χρησιμοποιηθούν δημιουργικά για την
εκπόνηση σεναρίων μάθησης.
Σε σχέση με τις παιδαγωγικές διαστάσεις των περιβαλλόντων (9ο Κριτήριο
Ανάλυσης) στις δραστηριότητες που προορίζονται για τα παιδιά / χρήστες των
περιβαλλόντων εντοπίζονται - εκτός από τις κλασικές ερωταπαντήσεις (drill &
practice) - και οι έξι τύποι δραστηριοτήτων για τη μάθηση μέσω διαδικτύου και
διαδραστικών μέσων στους οποίους κατέληξαν οι D. T. Schaller, S. Allison –
Bunnell, M. Borun και M. B. Chambers σε σχετική έρευνά τους (Schaller κ.ά. 2002)
και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση διαδικτυακών μουσείων στην
Ελλάδα (Μπακογιάννη & Καβακλή, 2003). Ο χρήστης, λοιπόν, των υπό συζήτηση
περιβαλλόντων:
25

Βλ. τη μεταμοντέρνα εκδοχή στον Πίνακα 1, σελ. 25.
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α) ζωγραφίζει μια εικόνα, γράφει μια ιστορία, φτιάχνει μια ταινία κ.ά. στο πλαίσιο
ενός δημιουργικού παιχνιδιού (Creative Play)
β) περιηγείται με έναν οδηγό (Guided Tour), έναν ειδικό που τον ξεναγεί σε κάποιο
θέμα στο οποίο είναι ειδήμων.
γ) εξερευνά θέματα διαδραστικά μέσα από υπερσυνδέσμους της επιλογής του, που
έχουν τη μορφή λέξεων και εικόνων (Interactine Reference):
δ) συνθέτει τα κομμάτια ενός παζλ για να λύσει κάποιο αίνιγμα ή διαδραστικό
μυστήριο, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση μέσα από τη σύνθεση δεδομένων.
(Puzzle / Interactive Mystery):
ε) συμμετέχει σε ένα παιχνίδι ρόλων (Role-playing Story). Επιλέγει μια ιστορία, ένα
χαρακτήρα και ένα ρόλο. Ακολουθεί το δικό του μονοπάτι μέσα στο παιχνίδι και
παρατηρεί τι θα συμβεί.
στ) συμμετέχει σε μια προσομοίωση της πραγματικότητας (Simulation):
Είναι εμφανές πως όλες οι παραπάνω δραστηριότητες, ακόμα και οι β) και γ)
που φαίνεται να έχουν και στοιχεία από τη συμπεριφοριστική θεωρία, εντάσσονται,
κυρίως, στις εποικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτιστικές θεωρίες. Σύμφωνα,
πάντως, με ανάλογες έρευνες για την εποικοδομιστική, παιδαγωγική αξιοποίηση των
διαδικτυακών σελίδων των μουσείων (Teather & Wilhelm 2013), αυτή είναι μια
σύνθετη διαδικασία. Περιλαμβάνει την προσέγγιση όχι μόνο των ίδιων των
μουσειακών αντικειμένων και των οργανισμών που τα δημιούργησαν, αλλά και του
πώς ο «εικονικός επισκέπτης» συμμετέχει διαδραστικά στο όλο εγχείρημα. Ο
επισκέπτης έχει, έτσι, το δικό του χώρο μέσα σε ένα ανάλογο περιβάλλον λειτουργώντας πότε ως επιμελητής της δικής του έκθεσης και πότε ως συμμέτοχος
σε συνεργατικές δραστηριότητες με άλλους χρήστες - του τύπου «κατασκευάζω το
δικό μου μουσείο», με βάση τα αντικείμενα του διαδικτυακού μουσείου που
επισκέπτεται. Ανάλογες επιλογές παρατηρούνται μόνο στην περίπτωση της
ιστοσελίδας του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.
Όσον αφορά στην αξία χρήσης των ΤΠΕ (10ο Κριτήριο) εντοπίζονται
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περιβάλλοντα καθοδηγούμενης διδασκαλίας,

περιβάλλοντα μάθησης με την

υποστήριξη του υπολογιστή, καθώς και περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού. Τα
περιβάλλοντα αυτά μπορεί να συσχετιστούν με το θεωρητικό μοντέλο των
αλληλοσυνδεόμενων τριών κύκλων, το μοντέλο, δηλαδή, ανάγνωσης της διδακτικής
αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων, το οποίο τοποθετεί στον πρώτο κύκλο τις ΤΠΕ
ως μέσα διδασκαλίας, στον δεύτερο τις ΤΠΕ ως μέσα πρακτικής γραμματισμού και
στον τρίτο τη χρήση των ΤΠΕ υπό το πρίσμα κριτικών διαστάσεων (Κουτσογιάννης
κ.ά., 2014, σ. 397-401).
Η παραπάνω διαπίστωση συνδέεται και με ένα τελικό ερώτημα. Αν η χρήση
των ψηφιακών περιβαλλόντων προάγει τη δημιουργία μαθητών - κριτικών
υποκειμένων και όχι παθητικών «καταναλωτών» του παρελθόντος. Η δημιουργική
εμπλοκή των μαθητών στην παραγωγή σχολικής γνώσης θεωρείται (Κουτσογιάννης
κ.ά., 2014, σ. 55-70) πως προϋποθέτει την υπέρβαση της αξιοποίησης των ψηφιακών
μέσων από τους μαθητές ως εποπτικών μέσων, αποκλειστικά, σε μια παραδοσιακής
μορφής διδασκαλία, και τη μετακίνηση της έμφασης από τον λειτουργικό ψηφιακό
γραμματισμό στον κριτικό νέο γραμματισμό.
Χρειάζεται, με άλλα λόγια, η υπέρβαση

αυτού που έχει αποκληθεί

«εργαλειακή λογική» (instrumentalist discourse) στην αξιοποίηση των ΤΠΕ (Bulfin
& Koutsogiannis, 2012) σε συνδυασμό και με την πρόθεση η διδασκαλία να
καταστεί «διαδικασία διαμόρφωσης εγγράμματων ταυτοτήτων» (Κουτσογιάννης,
κ.ά. 2014, σ. 55-70). Στο πλαίσιο αυτό σημασία έχουν οι διδακτικές πρακτικές μέσω
των οποίων αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, καθώς και τα «εγγράμματα υποκείμενα» που
στοχεύουν να δημιουργήσουν. Από τις εφαρμογές και τα περιβάλλοντα που
επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε στην παρούσα εργασία κινούνται σε μια κάπως
παρόμοια λογική τα φύλλα εργασίας στο Staff Room του Βρετανικού Μουσείου και
το «Γίνε Μουσειολόγος» του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.
Αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε ουσιαστικά τις ΤΠΕ σε σχέση με τη
διδασκαλία για το παρελθόν στην εκπαίδευση, θα πρέπει να παραδεχτούμε πως
πρέπει να ξεφύγουμε τόσο από το δεδομένο περιεχόμενο με την έννοια της σχολικής
ύλης, όσο και με την αντίληψη πως η γνώση για το αρχαίο παρελθόν αποτελεί μια
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αμετάβλητη, «ιερή» γνώση που πρέπει να μεταφερθεί αυτούσια στους μαθητές.
Αντίθετα η παραδοχή για το ευμετάβλητο και το ρευστό της ιστορικής γνώσης και η
συσχέτισή της με τα ζητούμενα του παρόντος και τις προθέσεις δημιουργών,
εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων οδηγεί στην κριτική προσέγγιση και στην
ουσιαστική νοηματοδότηση της Ιστορίας.
Το μέλλον της χρήσης των ΤΠΕ σε σχέση με τη διδασκαλία του παρελθόντος
δεν βρίσκεται, προφανώς, στον εκσυγχρονισμό των μέσων, ούτε καν στις όλο και πιο
μοντέρνες τεχνολογίες. Οι ψηφιακοί πόροι θα είναι, επιπλέον, όλο και πιο άφθονοι
και καλύτερα διαθέσιμοι με βάση και τη νέα εποχή του Σημασιολογικού Ιστού (Web
3.0). Το μέλλον, όμως, βρίσκεται στο πώς θα διαμορφώσουμε τη διδακτική τους
αξιοποίηση έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να εμπλέκονται όχι μόνο στη
διαδικασία της μάθησης και της διαχείρισης, αλλά και στην παραγωγή της ιστορικής
γνώσης. Αναφερόμαστε στην ουσία στη συγκρότηση κοινωνικών ταυτοτήτων
μαθητών που θα έχουν τη δεξιότητα να ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω τους,
αναπαράγοντάς τον και νοηματοδοτώντας τον με τρόπο κριτικό. Σε αυτό το πλαίσιο
η επίγνωση του γιατί ερμηνεύεται, όπως κάθε φορά ερμηνεύεται, το παρελθόν και
γιατί του αποδίδεται η συμβολική σημασία που του αποδίδεται είναι πολύ πιο
σημαντική για την κοινωνία του μέλλοντος από τις απλές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις,
ανεξάρτητα από τον ενδεχόμενο όγκο και την πληρότητα των τελευταίων.
Από τη στιγμή που οι ΤΠΕ βάζουν την Ιστορία στην καθημερινότητά μας, η
σχολική Ιστορία δεν μπορεί να περιορίζεται στην αποστειρωμένη λογική της
διεκπεραίωσης μιας συγκεκριμένης ύλης. Η ανάγκη δημιουργίας ενεργών πολιτών
στο πλαίσιο των συνθηκών «πολιτειότητας» που δημιουργούνται στον ψηφιακό μας
κόσμο (Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 2012, σσ. 23, 31) πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται
υπόψη. Εδώ εντοπίζεται, ίσως, και το σημαντικό διακύβευμα. Να δούμε την Ιστορία
μέσα από τις ΤΠΕ ως αναπόσπαστο στοιχείο της ύπαρξής μας. Κάτι τέτοιο μπορεί να
ενισχυθεί ακόμα περισσότερο μέσα από την αξιοποίηση και τη διασύνδεση των
λογικών του συμμετοχικού διαδίκτυου (Web 2.0) και του σημασιολογικού ιστού
(Web 3.0) οι οποίες εξασφαλίζουν την εμπλοκή του χρήστη και τη διασύνδεση των
αποτεθειμένων ψηφιακά γνώσεων ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες προς την
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παραγωγή του ατομικού ιστορικού λόγου των μαθητών. Σε μια τέτοια περίπτωση θα
μπορούσαν να ληφθούν υπόψη και να αξιοποιηθούν διδακτικά και τα νέα
χαρακτηριστικά της ψηφιακής Ιστορίας, δηλαδή η οπτική επαναπροώθηση και η
αναμεσοποίηση του ιστορικού γεγονότος, η ενεστωτοποίηση του παρελθόντος και η
νέα ψηφιακή «νοσταλγία» (Μπιλάλης, 2015)26, σε συνδυασμό και με τη δημιουργία
«ψευδών ειδήσεων» (fake news) στο πλαίσιο της ονομαζόμενης «μετα-αλήθειας»
(post-truth).
Αυτή μπορεί να είναι και η συνεισφορά της αρχαιολογικής θεωρίας στην
ανθρωπολογική της διάσταση, στην εκπαίδευση. Η ανάδειξη της ουσίας αυτής της
θεωρίας και η αξιοποίησή της στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο μπορεί να καταδείξει
ότι η μελέτη του παρελθόντος είναι ένα ζήτημα αρκετά πολύπλοκο και
πολυδιάστατο, το οποίο ξεφεύγει από την αποτίμηση αντικειμενικών ή
υποκειμενικών γεγονότων και από τις κάθε είδους και στόχου μεγάλες αφηγήσεις.
Από τη στιγμή που ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν υπάρχουμε εμείς ως δρώντα
υποκείμενα μιας κοινωνικής πραγματικότητας είμαστε οι αναγκαίοι διαμεσολαβητές
οποιασδήποτε ατομικής ή συλλογικής σχέσης που αναπτύσσουμε. Στο πλαίσιο της
σχολικής πράξης η ανάδειξη της διαλεκτικής σχέσης του παρόντος με το παρελθόν
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν θέλουμε να προσδώσουμε μια νέα πνοή στην ιστορική
εκπαίδευση και να την καταστήσουμε σημαντική για το παρόν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σύνοψη των ευρημάτων του εργαλείου θεώρησης ψηφιακών περιβαλλόντων
Α΄ Λογισμικά
1. Μυκηναϊκός Πολιτισμός
ο

1 Κριτήριο ανάλυσης – Φορέας παραγωγής: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ερευνητική Μονάδα 3: Learning Technology Group) /
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τρόπος διανομής: Διανεμήθηκε στα σχολεία του προγράμματος
"Οδύσσεια". Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση για «κατέβασμα» στη διεύθυνση
http://E-Slate.cti.gr.
2ο Κριτήριο ανάλυσης - Πρόσβαση χρήστη: Περιορισμένη πρόσβαση. Δεν είναι ιδιαίτερα
λειτουργικό, πλέον, μετά το «κατέβασμα»
3ο Κριτήριο ανάλυσης - Θέμα: Η μελέτη του μυκηναϊκού πολιτισμού μέσα από την
παρατήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων
4ο Κριτήριο ανάλυσης – Περιεχόμενο: Χρονογραμμή. Χάρτης Ελλάδας με μυκηναϊκές
θέσεις όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί εικονική «ανασκαφή» από τους μαθητές, με τη
χρήση ψηφιακών εργαλείων που ενσωματώνονται στο χάρτη. Βάσεις δεδομένων με
μυκηναϊκά αρχαιολογικά ευρήματα και την περιγραφή τους, Τετράδιο σημειώσεων για τις
παρατηρήσεις των μαθητών. Ταξινομικοί πίνακες ευρημάτων.
5ο Κριτήριο ανάλυσης – Αναπαραστατική μεταλειτουργία: ταξινομητικές και
αναλυτικές, κυρίως, αναπαραστάσεις.
6ο Κριτήριο ανάλυσης - Διαπροσωπική μεταλειτουργία: ο χρήστης ετοιμάζεται ώστε να
αναλάβει το ρόλο του αρχαιολόγου, να χρησιμοποιήσει την αρχαιολογική μέθοδο και το
αρχαιολογικό λεξιλόγιο και να ερμηνεύσει την ιστορία ως αρχαιολόγος με βάση τις πηγές
του.
7ο Κριτήριο ανάλυσης – Κειμενική μεταλειτουργία: κυριαρχούν οι «μηχανισμοί
πλαισίωσης», καθώς η άμεση σύνδεση χαρτών και ταξινομητικών πινάκων υποβάλλει την
ιδέα της αλληλένδετης αξίας των περιεχομένων και την ανάγκη για ερμηνεία με βάση τα
συμφραζόμενα (context) των ευρημάτων.
8ο Κριτήριο ανάλυσης - Κοινωνικό και Πολιτισμικό πλαίσιο: η αξία του μυκηναϊκού
πολιτισμού ως σημαντικής περιόδου της ελληνικής ιστορίας. Η αρχαιολογία ως επιστήμη
που «ανακαλύπτει» το παρελθόν, ενώ η παιγνιώδης της διάσταση μπορεί να προσελκύσει
τους μαθητές
9ο Κριτήριο ανάλυσης – Παιδαγωγική διάσταση: ευνοεί τη μαθητοκεντρική διδασκαλία.
Προσομοίωση και ανάληψη ρόλου. Μέσα από την αναζήτηση, εύρεση και επεξεργασία
αρχαιολογικών ευρημάτων, με βάση τα οποία διατυπώνονται ερωτήματα οικοδομείται η
ιστορική γνώση, την οποία οργανώνει ο μαθητή
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10ο Κριτήριο ανάλυσης – Αξία χρήσης ΤΠΕ: Δημιουργία ενός ανακαλυπτικού διερευνητικού και εποικοδομιστικού ψηφιακού περιβάλλοντος που έχει τη μορφή
αρχαιολογικού – ιστορικού «εργαστηρίου» και υπερβαίνει την αφηγηματική λογική του
παραδοσιακού σχολικού εγχειριδίου. Προστιθέμενη αξία συνιστά η δυνατότητα
εμπλουτισμού των δεδομένων του περιβάλλοντος, καθώς και διασχολικής επικοινωνίας
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2.

Ιστόπολις

1ο Κριτήριο Ανάλυσης – Φορέας Παραγωγής: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών - ΕΑΙΤΥ - Υπουργείο Παιδείας. Τρόπος
διανομής: Στα σχολεία μετά από αίτηση – Διαδίκτυο.
2ο Κριτήριο Ανάλυσης – Πρόσβαση χρήστη: ελεύθερη πρόσβαση περιορισμένης
έκδοσης στο διαδίκτυο. Δυνατότητα «κατεβάσματος» από το Φωτόδεντρο.
3ο Κριτήριο Ανάλυσης – Θέμα: Όλη η σχολική ιστορία από την προϊστορία μέχρι
τα νεότερα χρόνια
4ο Κριτήριο Ανάλυσης – Περιεχόμενο: αφηγηματικό βίντεο, οπτικό υλικό,
γραπτές πηγές, λεξικό όρων, χρονολόγιο, χάρτης, σύνδεσμοι, βιβλιογραφία, τετράδιο
μαθητή, τετράδιο εκπαιδευτικού
5ο Κριτήριο Ανάλυσης – Αναπαραστατική μεταλειτουργία: όλα τα είδη των
αναπαραστάσεων: αφηγηματικές, ταξινομητικές, αναλυτικές και συμβολικές
6ο Κριτήριο Ανάλυσης – Διαπροσωπική μεταλειτουργία: ο χρήστης/μαθητής
στο ρόλο του ιστορικού που προσπαθεί να μάθει ιστορία μέσα από τις πηγές μέσα σε
ανάλογο χώρο που περιλαμβάνει γραφείο, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα και
υπολογιστή.
7ο Κριτήριο Ανάλυσης – Κειμενική μεταλειτουργία: «οπτική κυριαρχία» των
χώρων που παραπέμπουν στο εργαστήριο του ιστορικού – «μηχανισμοί πλαισίωσης»
με έμφαση στη διάδραση των διαφόρων τύπων πηγών
8ο Κριτήριο Ανάλυσης - Κοινωνική και πολιτισμική διάσταση: η ιστορία ως
κοσμοπολίτικη επιστήμη, εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή.
9ο Κριτήριο Ανάλυσης – Παιδαγωγική διάσταση: Έμφαση στη σχολική ύλη. Η
Ιστορία ως μελέτη πηγών. Εποικοδομισμός. Δυνατότητες διερευνητικής μάθησης,
ομαδικής διδασκαλίας, επεξεργασίας σεναρίων μάθησης, αλλά και συνθετικής
εργασίας των μαθητών. Επικοινωνιακή διάσταση.
10ο Κριτήριο Ανάλυσης – Αξία χρήσης ΤΠΕ: Ο υπολογιστής ως δάσκαλος, αλλά
και ως περιβάλλον εργασίας. Έτοιμα δεδομένα, αλλά και δυνατότητες αναζήτησης
νέων με αξιοποίηση του διαδικτύου. Διασύνδεση διαφορετικών δεδομένων και
πηγών.
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Β΄Διαδικτυακά (on –line) περιβάλλοντα
1. «Αθηνά»
1ο Κριτήριο Ανάλυσης - Φορέας υλοποίησης και διανομής:
Υπηρεσία
Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης σε συνεργασία με το Μουσείο Ακρόπολης και
με τη χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Διαδικτυακή εφαρμογή.
2ο Κριτήριο Ανάλυσης – Πρόσβαση χρήστη: Ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο
στα πληροφοριακά συστήματα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
Προσφέρεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
3ο Κριτήριο Ανάλυσης - Θέμα: Η θεά Αθηνά στο Μουσείο της Ακρόπολης
4ο Κριτήριο Ανάλυσης – Περιεχόμενο: Διαδικτυακό παιχνίδι μέσω του οποίου ο
χρήστης – μαθητής ανακαλύπτει μέσα από μια εικονική περιήγηση στο μουσείο της
Ακρόπολης και καθοδηγούμενο εντοπισμό αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία
αναδεικνύουν τις υποστάσεις της θεάς Αθηνάς.
5ο Κριτήριο Ανάλυσης – Αναπαραστατική μεταλειτουργία: αφηγηματικές,
αναλυτικές, ταξινομητικές και συμβολικές αναπαραστάσεις. Περιβάλλον με
αρχαιολογικά ευρήματα ταξινομημένα με μουσειολογική λογική, τα οποία τα καθένα
αφηγείται το ιστορικό του πλαίσιο. Το περιβάλλον εμπεριέχει συμβολισμούς που
τονίζονται από την αισθητική του και τη μουσική που το συνοδεύει.
6ο Κριτήριο Ανάλυσης
– Διαπροσωπική μεταλειτουργία:
ο χρήστης
ανακαλύπτει τις υποστάσεις της θεάς κινούμενος εικονικά στο μουσείο της
Ακρόπολης και ανακαλύπτοντας ευρήματα. Παραμένει, όμως, σε απόσταση από το
παρελθόν, μέσα σε ένα υποβλητικό, μυστηριακό και «ιερό» πλαίσιο.
7ο Κριτήριο Ανάλυσης
– Κειμενική μεταλειτουργία: τα ευρήματα που
σχετίζονται με τη θεά είναι πάντα το στοιχείο που υπερέχει στην πολυτροπική αυτή
σύνθεση, στο κέντρο κάθε παραθύρου οθόνης, ενώ οι πληροφορίες που τα αφορούν
τα πλαισιώνουν. Μια «λευκή» δέσμη φωτός, προβολέας, βοηθά στον εντοπισμό
τους. Οι μηχανισμοί πλαισίωσης περιλαμβάνουν και οπτικά και μουσικά στοιχεία.
8ο Κριτήριο Ανάλυσης – Κοινωνικό και Πολιτισμικό Πλαίσιο: κυριαρχεί ο
«λόγος» που αντιμετωπίζει την κλασική αρχαιότητα ως ιδανικό και το Μουσείο
Ακρόπολης ως θεματοφύλακα αυτού του ιδανικού.
9ο Κριτήριο Ανάλυσης – Παιδαγωγική διάσταση: περιήγηση με οδηγό. Ο
χρήστης απλά βρίσκει αντικείμενα και συλλέγει πληροφορίες για αυτά.
Συμπεριφοριστική μάθηση.
10ο Κριτήριο Ανάλυσης – Αξία χρήσης ΤΠΕ: Ο υπολογιστής ως δάσκαλος.
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Εποπτικά μέσα και παροχή πληροφοριών Υποβλητικό περιβάλλον που συγκεντρώνει
εξειδικευμένες πληροφορίες για τη θεά Αθηνά μέσω αρχαιολογικών ευρημάτων.
Ευχάριστη περιήγηση με οπτικοακουστική βοήθεια. Καθοδηγούμενη ανακάλυψη και
διερεύνηση. Αναδεικνύει το περιβάλλον του Μουσείου Ακρόπολης
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2. Η ζωφόρος του Παρθενώνα
Κριτήριο Ανάλυσης 1- Φορέας υλοποίησης και διανομής: Υπηρεσία Συντήρησης
Μνημείων Ακρόπολης σε συνεργασία με το Μουσείο Ακρόπολης και με τη χορηγία
του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Διαδικτυακή εφαρμογή.
Κριτήριο Ανάλυσης 2 – Πρόσβαση χρήστη: Ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο
στα πληροφοριακά συστήματα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
Προσφέρεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Κριτήριο Ανάλυσης 3 – Θέμα: Η ζωφόρος του Παρθενώνα στο μουσείο της
Ακρόπολης
Κριτήριο Ανάλυσης 4 – Περιεχόμενο: ο ναός του Παρθενώνα – γνωριμία με τη
ζωφόρο – παιχνίδι με τη ζωφόρο
Κριτήριο Ανάλυσης 5 – Αναπαραστατική μεταλειτουργία: όλα τα είδη των
αναπαραστάσεων: αφηγηματικές, ταξινομητικές, αναλυτικές και συμβολικές
Κριτήριο Ανάλυσης 6 – Διαπροσωπική μεταλειτουργία: ο χρήστης έχει το ρόλο
του επισκέπτη του μουσείου που περιηγείται στο χώρο, υποβοηθούμενος από την
εφαρμογή. Δημιουργείται «απόσταση» μεταξύ χρήστη και των αναπαριστώμενων.
Κριτήριο Ανάλυσης 7 – Κειμενική μεταλειτουργία: οπτική κυριαρχία του
Παρθενώνα και των αναπαραστάσεων της ζωφόρου, κείμενα και οπτικοακουστικά
μέσα που προσφέρουν πληροφορίες και γνώσεις στο χρήστη και διασυνδέονται
μεταξύ τους ώστε να αναδείξουν τη ζωφόρο.
Κριτήριο Ανάλυσης 8 – Κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο: το μουσείο της
Ακρόπολης ως πολιτισμικό οπλοστάσιο. Τα γλυπτά της ζωφόρου ως όχημα
ανάδειξης του αρχαιοελληνικού κλασικού πολιτισμού.
Κριτήριο Ανάλυσης 9 – Παιδαγωγική διάσταση: κυρίως συμπεριφοριστική
μάθηση. Ο χρήστης μέσω των παιχνιδιών ελέγχει και επιβεβαιώνει τις γνώσεις του.
Δραστηριότητες με κάποια ελάχιστη διερεύνηση προσφέρουν έναν εποικοδομιστικό
τόνο.
Κριτήριο Ανάλυσης 10 – Αξία χρήσης ΤΠΕ: ο υπολογιστής ως δάσκαλος. Κινείται
από την πρακτική και εξάσκηση μέχρι την καθοδηγούμενη ανακάλυψη και
διερεύνηση. Δημιουργείται ένα πλούσιο σε πληροφορίες και ελκυστικό περιβάλλον
για ενήλικες και ανήλικους, το οποίο επικεντρώνεται περισσότερο στο μουσείο της
Ακρόπολης και τη ζωφόρο
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3. Η Ελλάδα για παιδιά στο Βρετανικό Μουσείο
Κριτήριο Ανάλυσης 1 - Φορέας υλοποίησης και διανομής: Βρετανικό Μουσείο
Κριτήριο Ανάλυσης 2 - Πρόσβαση χρήστη: ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο
για όσους γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα. Παρατηρείται κάποια δυσλειτουργία στη
χρήση ορισμένων σελίδων όταν λειτουργούν με τεχνολογία Flash.
Κριτήριο Ανάλυσης 3 – Θέμα: Η ελληνική αρχαιότητα
Κριτήριο Ανάλυσης 4 – Περιεχόμενο:
Περιλαμβάνονται όλες, σχεδόν οι
εκφάνσεις του αρχαιοελληνικού πολιτισμού με έμφαση στην κλασική Αθήνα και τη
Σπάρτη
Κριτήριο Ανάλυσης 5 – Αναπαραστατική μεταλειτουργία: αφηγηματικές,
αναλυτικές, ταξινομητικές και συμβολικές αναπαραστάσεις. Χρήση διαδραστικών
κειμένων, σκίτσων και κινουμένων σχεδίων, σχεδιαστικών αναπαραστάσεων και
χαρτών
Κριτήριο Ανάλυσης 6 – Διαπροσωπική μεταλειτουργία: ο χρήστης εξερευνά και
δοκιμάζεται μέσα από την πολυτροπική αφήγηση ιστοριών. Χρησιμοποιούνται
οικεία μέσα όπως τα κινούμενα σχέδια και η μορφή του κόμικ τα οποία βοηθούν
στην κατάργηση της «απόστασης» ανάμεσα στο κλασικό αρχαιοελληνικό παρελθόν
και τον χρήστη.
Κριτήριο Ανάλυσης 7 – Κειμενική μεταλειτουργία: Κυριαρχεί το τρίπτυχο
“Story”, “Explore”, “Challenge” και οι διασυνδέσεις του μέσα από πολυτροπικές
αφηγήσεις.
Κριτήριο Ανάλυσης 8 – Κοινωνικό και Πολιτισμικό Πλαίσιο: η εικόνα της
αρχαίας Ελλάδας όπως προσλαμβάνεται από ένα μεγάλο διεθνή πολιτιστικό
οργανισμό όπως το Βρετανικό Μουσείο, επενδυμένη με κύρος, αλλά και ως πεδίο
γνώσης, παρατήρησης και ψυχαγωγίας.
Κριτήριο Ανάλυσης 9 – Παιδαγωγική διάσταση: ποικιλία πρακτικών από τη
συμπεριφοριστική μάθηση μέχρι την εποικοδομιστική. Οι μαθητές γνωρίζουν και
μαθαίνουν, αλλά και διερευνούν, προσομοιώνουν, παίζουν, αναλαμβάνουν ρόλους
και κατασκευάζουν τη γνώση μέσα από μικρά σενάρια μάθησης.
Κριτήριο Ανάλυσης 10 – Αξία χρήσης ΤΠΕ: ο υπολογιστής ως δάσκαλος και ως
περιβάλλον εργασίας. Καθοδηγούμενη ανακάλυψη και διερεύνηση. Προσομοιώσεις.
Σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούνται οι συνθήκες για ενσωμάτωση κριτικών
διαστάσεων στη διδασκαλία, κυρίως στην ενότητα “Staff Room” όπου εντοπίζονται
δραστηριότητες που μοιάζουν με φύλλα εργασίας και παραπέμπουν στην
επεξεργασία σεναρίων μάθησης με ΤΠΕ.
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4. Ιστοσελίδα Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου
Κριτήριο Ανάλυσης 1 - Φορέας υλοποίησης και διανομής: Βυζαντινό και
Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Κριτήριο Ανάλυσης 2 – Πρόσβαση χρήστη: Ελεύθερη πρόσβαση μέσω
διαδικτύου. Δυνατότητα εγγραφής χωρίς να προσδιορίζεται τι προσφέρει αυτό.
Κριτήριο Ανάλυσης 3 – Θέμα: ο βυζαντινός πολιτισμός μέσα από τα εκθέματα του
μουσείου. Μελέτη συγκεκριμένων θεματικών περιοχών: νερό, γυναίκα, χρυσός,
θάνατος, παράξενα αντικείμενα.
Κριτήριο Ανάλυσης 4 – Περιεχόμενο: 3 διαδικτυακά παιχνίδια: παιχνίδι μνήμης,
παιχνίδι με παζλ, ζωγραφική και αινίγματα, «Γίνε μουσειολόγος» όπου και οι
θεματικές διαδρομές του Κριτηρίου 3.
Κριτήριο Ανάλυσης 5 – Αναπαραστατική μεταλειτουργία: προσομοιώνει
εκθεσιακούς χώρους μουσείου και χώρους εργασίας για τα παιδιά - χρήστες.
Κριτήριο Ανάλυσης 6 – Διαπροσωπική μεταλειτουργία: ο χρήστης κινείται σε
ένα περιβάλλον δράσης και χρήσης. Το παρελθόν ως παιχνίδι, αλλά και ως αφορμή
για σκέψη, διερεύνηση και δημιουργία.
Κριτήριο Ανάλυσης 7 – Κειμενική μεταλειτουργία: Πολυτροπικό περιβάλλον.
Ψηφιακά υποκατάστατα αντικειμένων και κείμενα οδηγιών σε αλληλόδραση με
βάση συγκεκριμένους μηχανισμούς πλαισίωσης, όπως οι θεματικές διαδρομές.
Κριτήριο Ανάλυσης 8 – Κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο: Το παρελθόν δε
νοείται ως εθνικό παρελθόν, μόνο ως πληροφορία και αισθητική αξία, αλλά και ως
πολιτισμικός δείκτης. Το παρόν ως χώρος διαχείρισης του παρελθόντος μέσα από
τον τρόπο πρόσληψης και εκθεσιακής ανάδειξης από τους χρήστες – παιδιά των
αντικειμένων του μουσείου.
Κριτήριο Ανάλυσης 9 – Παιδαγωγική διάσταση: εποικοδομιστική, κυρίως, με
στοιχεία κοινωνικοπολιτιστικής μάθησης. Το παιχνίδι «Γίνε Μουσειολόγος» έχει
στοιχεία Μάθησης μέσω Σχεδιασμού.
Κριτήριο Ανάλυσης 10 – Αξία χρήσης ΤΠΕ. Κινείται και στους τρεις κύκλους
αξιοποίησης των ΤΠΕ. Ο υπολογιστής ως δάσκαλος, οι ΤΠΕ ως περιβάλλον
εργασίας και κριτικές διαστάσεις ως προς το παρελθόν και τη χρήση των ΤΠΕ μέσα
από την ενότητα «Γίνε Μουσειολόγος». Αξιοσημείωτη η δυνατότητα σχεδιασμού,
συμβολικής έκφρασης και επικοινωνίας σε αυτήν την ενότητα.
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5. Αρχαίο Θέατρο
Κριτήριο Ανάλυσης 1 – Φορέας υλοποίησης και διανομής: Διεύθυνση Μουσείων
– Υπουργείο Πολιτισμού.
Κριτήριο Ανάλυσης 2 – Πρόσβαση χρήστη: προσφέρεται ελεύθερα στο διαδίκτυο.
Κριτήριο Ανάλυσης 3 – Θέμα: Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η σχέση τους με
εμάς σήμερα
Κριτήριο Ανάλυσης 4 – Περιεχόμενο: Διαδικτυακή πύλη για το αρχαίο θέατρο που
περιλαμβάνει ενότητες για όλα τα ζητήματα που το αφορούν καθώς και
εκπαιδευτικό υλικό για αυτό. Υπάρχουν, επίσης, τέσσερα διαδικτυακά παιχνίδια για
την αρχαιολογία, το Διόνυσο και το αρχαίο θέατρο και ένα αποθετήριο με
δυνατότητα αναζήτησης αρχαιολογικών ευρημάτων που σχετίζονται με το θέατρο
Κριτήριο Ανάλυσης 5 – Αναπαραστατική μεταλειτουργία: κυριαρχούν οι
αφηγηματικές, αναλυτικές και συμβολικές αναπαραστάσεις οι οποίες συνδέονται
άμεσα με τα δεδομένα του κριτηρίου 8 (βλ. παρακάτω).
Κριτήριο Ανάλυσης 6 – Διαπροσωπική μεταλειτουργία: ο χρήστης
«ανακαλύπτει» το αρχαίο θέατρο και το ρόλο της αρχαιολογίας στην αποκάλυψή του
μέσα από την παράθεση πηγών που αναδεικνύουν το κύρος του για την αρχαιότητα
και το σύγχρονο κόσμο
Κριτήριο Ανάλυσης 7 – Κειμενική μεταλειτουργία: μηχανισμοί πλαισίωσης,
αξιοποιούν οπτικό υλικό, κείμενα, ψηφιακά υποκατάστατα αντικειμένων και βίντεο.
Λεκτικό και οπτικό μέρος βρίσκονται σε ισορροπία.
Κριτήριο Ανάλυσης 8 – Κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο: το θέατρο ως ένα
διαχρονικός μίτος που συνδέει το ανθρώπινο πνεύμα με τη διαμόρφωση ενεργών
πολιτών Το θέατρο αντιμετωπίζεται ως ένας από τους κορυφαίους θεσμούς της
αρχαίας Ελλάδας, επενδυμένο με κύρος και αυθεντία.
Κριτήριο Ανάλυσης 9 – Παιδαγωγική διάσταση: κινείται σε όλο το φάσμα των
θεωριών μάθησης από τη συμπεριφοριστική μέχρι τον εποικοδομισμό και την
παραγωγή ψηφιακών πόρων από τους ίδιους τους χρήστες. Παρατηρούνται
δυνατότητες περιήγησης με οδηγό («Κωμαστής»), αλλά και προσωπικής
διερεύνησης.
Κριτήριο Ανάλυσης 10 – Αξία χρήσης ΤΠΕ: Κινείται και στους τρεις κύκλους
αξιοποίησης των ΤΠΕ: ο υπολογιστής ως δάσκαλος, οι ΤΠΕ ως περιβάλλον
εργασίας και κριτικές διαστάσεις ως προς το παρελθόν και τη χρήση των ΤΠΕ.
Καθοδηγούμενη ανακάλυψη και διερεύνηση, προσομοιώσεις. Δυνατότητες
συμβολικής έκφρασης.
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