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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το παρελθόν ασκεί μια συνεχή γοητεία κι αυτό συμβαίνει, διότι βρίσκεται 

παντού γύρω μας. Όπου και να κοιτάξουμε συναντάμε κατάλοιπα του παρελθόντος. 

Ο ελλαδικός χώρος σφύζει από παλαιά κτίρια, ιστορικά μνημεία, αρχαιολογικούς 

χώρους αλλά και ερείπια, μέσω των οποίων ο άνθρωπος αφήνει ένα ηχηρό 

αποτύπωμα των δυνατοτήτων του. Χάρη στη γεωγραφική του θέση υπήρξε 

σταυροδρόμι πολιτισμών, που έχουν αφήσει παντού τα ίχνη τους. Ακόμα και στην 

καθημερινή μας ζωή ερχόμαστε διαρκώς σε επαφή με ίχνη του παρελθόντος, όπως 

βιβλία, αρχεία και άλλα αντικείμενα. Η τηλεόραση και ο κινηματογράφος μας 

κατακλύζουν με εκπομπές και  ταινίες ιστορικού περιεχομένου. Παραδείγματα 

ταινιών είναι  «Η λίστα του Σίντλερ», η εκπομπή με τίτλο «Η μηχανή του χρόνου» 
αλλά και πολλές άλλες, όπως το «Ελ Γκρέκο», που παρουσιάζουν τη βιογραφία 

σπουδαίων προσώπων αλλά και ιστορικά γεγονότα, ώστε να έρθει το κοινό σε επαφή 

με την πολιτιστική του κληρονομιά.  Ακόμα και τα κινούμενα σχέδια περιλαμβάνουν 

αναπαραστάσεις του παρελθόντος. Η παιδική σειρά για παράδειγμα με τίτλο «Η 

ιστορία του ανθρώπου 4» εξηγεί στους μικρούς θεατές πώς άλλαξε ο άνθρωπος με 

την πάροδο των χρόνων.  

Οι άνθρωποι διαβάζουν βιβλία για το παρελθόν και ταξιδεύουν ανά τον κόσμο 

προκειμένου να επισκεφτούν αξιοσημείωτα μνημεία και μουσεία και να γνωρίσουν 

καλύτερα την ιστορία του τόπου, με τον οποίο έρχονται σε επαφή. Κάθε τους βήμα 

αποτελεί ένα ταξίδι στο χρόνο και στους αιώνες. 

Όντας μέσα στη σχολική τάξη τα τελευταία χρόνια κατέληξα στο συμπέρασμα 

ότι τα παιδιά της πρώτης και δευτέρας δημοτικού δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το 

παρελθόν και συγκεκριμένα για τις ρίζες τους. Αρκετά παιδιά αρέσκονται να 

μελετούν το παρελθόν και να μαθαίνουν για τις δραστηριότητες των προγόνων τους, 

αλλά και για άλλους ανθρώπους που έζησαν και έδρασαν σε άλλα μέρη και εποχές. 

Εκφράζουν απορίες, ρωτούν για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες και με 
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ενθουσιασμό κάνουν «έρευνες» και παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους όσα 

ανακάλυψαν. Αυτό το ενδιαφέρον των παιδιών  είναι ένα θέμα που ο κάθε 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του και  εφόσον το επιθυμεί να 

μεταδώσει στους μαθητές του την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα του μαθήματος 

της Ιστορίας, υλοποιώντας κατάλληλες δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στην 

ηλικία των παιδιών και είναι ελκυστικές και ενδιαφέρουσες. 

Με την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, επιθυμώ να εκφράσω ειλικρινείς 

ευχαριστίες στην κ. Άννα Στραταριδάκη - Κυλάφη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της 

Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την επιστημονική της καθοδήγηση, τις συμβουλές 

της και την υποστήριξή της. 

Επίσης, ευχαριστώ, τον κύριο Ανδρέα Φουντουλάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή  

και την κυρία Μαρία Κρέζα, Επίκουρη Καθηγήτρια για τη συμμετοχή τους στην 

Τριμελή Επιτροπή. 

Τέλος ευγνωμοσύνη οφείλω στον αγαπημένο μου σύζυγο και στην λατρεμένη 

μου κόρη για την συμπαράστασή τους και για τη δύναμη που μου δίνουν όλο αυτό το 

διάστημα. Χωρίς την πολύτιμη βοήθειά τους, σε όλους τους τομείς, δεν θα είχα 

καταφέρει πολλά.  

 

Μιγαδάκη Ιωάννα 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Ιστορία βρίσκεται παντού γύρω μας και είναι πολύ σημαντική για τον 

άνθρωπο ο οποίος αναζητώντας τα ίχνη της, που βρίσκονται παντού διάσπαρτα, 

συνθέτει τη δική του ταυτότητα.1Ανακαλύπτει δηλαδή τις ρίζες του και την 

πολιτιστική του κληρονομιά.  Η ιστορία βρίσκεται γύρω από τα παιδιά. Η Ιστορία 

βρίσκεται στο σχολείο που φοιτούν, στη γειτονιά που μεγαλώνουν, στα ονόματα των 

δρόμων που παίζουν με τους συνομηλίκους τους, στις ιστορίες που αφηγούνται οι 

παππούδες τους. Το μάθημα της Ιστορίας καλεί τα παιδιά να θεμελιώσουν μια σχέση 

με το παρελθόν και με τον τρόπο με τον οποίο εκείνα νοηματοδοτούν τα βιώματα των 

άλλων ανθρώπων, οι οποίοι έζησαν σε διαφορετικά πλαίσια. «Η ιστορική έρευνα των 

μαθητών δεν πρέπει ούτε να αποκόπτεται από την προσωπική εμπειρία ούτε να 

περιορίζεται σε αυτήν».2 Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, όταν τα παιδιά διδαχθούν 

κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται με την Ιστορία, όπως είναι η χρονολόγηση ή 

χρονική ακολουθία, θα έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να αποκτήσουν τις βάσεις για 

την εκπαίδευσή τους στο μέλλον στο μάθημα της Ιστορίας.3 Για το λόγο αυτό στην 

εργασία αυτή επιλέχθηκε από τη συγγραφέα η μελέτη ενός μνημείου της πόλης των 

μικρών μαθητών, της πόλης του Ηρακλείου. Η επιλογή της μελέτης ενός μνημείου 

που σχετίζεται με την τοπική Ιστορία θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

αποκτήσουν γνώσεις πάνω σε γεγονότα ή καταστάσεις που σχετίζονται με την πόλη 

στην οποία ζουν και μεγαλώνουν.4 Ζητούμενο επίσης είναι να εξοικειωθούν τα 

παιδιά με τις χρονικές έννοιες και παράλληλα να κατανοήσουν πως αποτελούν και τα 

ίδια μέρος αυτής της ιστορικής εξέλιξης. 

Το εν λόγω μνημείο είναι το τούρκικο Σεμπίλ, μια δημόσια κρήνη που 

κτίστηκε την περίοδο της Τουρκοκρατίας, για να βρίσκουν οι περαστικοί πόσιμο 

νερό. Το τούρκικο Σεμπίλ της πλατείας Κορνάρου είναι το μόνο που σώζεται ακέραιο 

ως τις μέρες μας και αυτό δίνει τη δυνατότητα της επιτόπιας έρευνας στα παιδιά.  Οι 

μαθητές μπορούν πιο εύκολα να ταυτιστούν με το παρελθόν, εάν τους δίνεται η 

δυνατότητα να επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους, μέσα από  

 
1Αβδελά, Έφη., Ιστορία και σχολείο ( Αθήνα: Νήσος, 1998), σελ. 40-41. 
2Husbands,Chris.,Τι σημαίνει διδασκαλία της Ιστορίας: Γλώσσα, ιδέες και νοήματα, μτφ. Απ. 
Λυκούργος, Αθήνα, 2004, σελ. 176. 
3Στραταριδάκη - Κυλάφη,Άννα., Η Ιστορία στην Προσχολική Εκπαίδευση, Θεωρητικές θέσεις και 
ενδεικτικές εφαρμογές, Ρέθυμνο 2006, σελ. 28. 
4Στραταριδάκη – Κυλάφη, ό. π., σελ.45. 
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εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές επισκέψεις και να μη μένουν μόνο στα 

αυστηρά όρια ενός βιβλίου.5 

Το μνημείο αυτό θα προσπαθήσουμε να το φανταστούμε ως μια νοητή γέφυρα 

που οδηγεί το παιδί από το άμεσο περιβάλλον του στον κόσμο της Ιστορίας. 

Ζωντανός σύνδεσμος μεταξύ ιστορίας και παιδικής ψυχής δεν είναι άλλος από τον 

εκπαιδευτικό που διδάσκει Ιστορία. Η γνωριμία του παιδιού με την Ιστορία γίνεται 

κυρίως έμμεσα, μέσω διαφόρων πηγών, δηλαδή εξετάζοντας τις «πρώτες ύλες»6 που 

έχουμε στη διάθεσή μας πάνω στις οποίες θα στηριχθεί και θα οικοδομηθεί η 

ιστορική γνώση. Η αξία λοιπόν των πηγών είναι εξέχουσας σημασίας και θα πρέπει 

αυτό να το προσέχουν όσοι διδάσκουν Ιστορία ειδικότερα στα παιδιά προσχολικής 

και πρωτοσχολικής ηλικίας. Οργανώνοντας ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός την Ιστορία 

γύρω από κάποιες κεντρικές έννοιες ή ιδέες που είναι οικείες στα παιδιά, τα βοηθά να 

κατανοήσουν τα γεγονότα και να σηματοδοτήσουν το ξεκίνημα της απόκτησης 

γνώσεων εφ’ όρου ζωής. 

Στα κεφάλαια της εργασίας που θα ακολουθήσουν, θα προσπαθήσω να 

προσεγγίσω έννοιες σχετικές με την Ιστορία και τις ιστορικές πηγές. Ιδιαίτερη 

έμφαση θα δοθεί στις χρονικές έννοιες, καθώς αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση 

για να διδάξουμε Ιστορία σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.  

Χρονικές έννοιες είναι οι  έννοιες που αναφέρονται στο χρόνο, όπως είναι για 

παράδειγμα η έννοια της χρονικής ακολουθίας ή της διαδοχής, η έννοια της 

χρονολόγησης και η έννοια της αλλαγής. Σκοπός μου είναι να ενθαρρύνω τους 

μικρούς μου μαθητές να λειτουργήσουν ως μικροί ιστορικοί, να ερευνήσουν, να 

υποθέσουν, να προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν και να δώσουν απαντήσεις στα 

ερωτήματα που θα προκύψουν, χρησιμοποιώντας ακόμα και ιστορικές λέξεις.  

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε,  θα ασχοληθώ με ζητήματα Τοπικής Ιστορίας, μιας και 

θα κάνω εκτενή αναφορά στην ύδρευση της πόλης του Ηρακλείου. 

Ελπίζω ότι η εργασία αυτή θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που 

ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ένα ανάλογο σχέδιο διδασκαλίας στην τάξη τους. Οι 

δραστηριότητες που θα περιγράψω στο πρακτικό μέρος της εργασίας μου αφορούν σε 

παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Θεωρώ πως οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες ανταποκρίνονται στην ηλικία τους και είναι αρκετά ελκυστικές και 
 

5Στραταριδάκη – Κυλάφη, ό. π., σελ. 45. 
6Husbands, ό.π., σελ. 31. 
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ενδιαφέρουσες για τα παιδιά. Αποτελούν ενδεικτικές προτάσεις και φυσικά ο κάθε 

εκπαιδευτικός μπορεί, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, να τις προσαρμόσει στις 

ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των δικών του μαθητών. 
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Κεφάλαιο Πρώτο 
 

 

 

 

 

1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

1.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «Ιστορία» 
 

 Η Ιστορία  θα λέγαμε, είναι το σύνολο των διαθέσιμων μαρτυριών που έχουμε 

από το παρελθόν, δηλαδή, οι ιστορικές πηγές, οι οποίες μπορεί να έχουν πολλές 

μορφές.7 

Η αξία λοιπόν των πηγών είναι εξέχουσας σημασίας και θα πρέπει αυτό να το 

προσέχουν όσοι διδάσκουν Ιστορία ειδικότερα στα παιδιά προσχολικής και 

πρωτοσχολικής  ηλικίας. Οι πηγές χωρίζονται στις άμεσες και στις έμμεσες. Οι 

άμεσες πηγές μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την κοινωνικοοικονομική 

και πολιτισμική κατάσταση μιας εποχής και είναι τα έγγραφα, οι συνθήκες, οι 

νομοθεσίες, τα μνημεία και στο σύγχρονο κόσμο οι μαγνητοσκοπήσεις. Έμμεσες 

πηγές είναι ο Τύπος, τα λογοτεχνικά έργα, τα απομνημονεύματα ανθρώπων που 

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην Ιστορία ενός λαού.8 

Οι πηγές όχι μόνο ενισχύουν την ιστορική αφήγηση των γεγονότων, αλλά 

αποτελούν αφετηρία και για την οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης. Κάποιες από 

αυτές είναι άμεσες και αυθεντικές και αυτό είναι πολύ θετικό, διότι κινητοποιούν την 

περιέργεια και το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής 

ηλικίας, που είναι από τη φύση τους περίεργα και τους αρέσει να παρατηρούν. Αυτό 

γίνεται ακόμα πιο κατανοητό, αν φανταστεί κανείς μικρά παιδιά να παρατηρούν τα 

εκθέματα του λαογραφικού μουσείου της πόλης τους, να κάνουν εικασίες, να 

 
7Αβδελά, ό. π., σελ. 84 – 85. 
8Σακκής Δημήτριος., &Τσιλιμένη, Τασούλα., Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον: Διδακτικές προσεγγίσεις 
για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 2007, σελ. 26. 
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προβληματίζονται,  να συγκρίνουν παλιά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι 

άνθρωποι στην εποχή τους, με τα αντίστοιχα αντικείμενα του σήμερα και να 

καταλήγουν μόνα τους σε συμπεράσματα. Μελετώντας τις ιστορικές πηγές, τα παιδιά  

ευαισθητοποιούνται για τα υλικά κατάλοιπα και φυσικά όλη αυτή η δράση βοηθά 

στην ανάπτυξη της ιστορικής  τους ενσυναίσθησης.9 

Σύμφωνα με τους ιστορικούς, η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να συνδυάζει 

κανείς διανοητικές και πνευματικές διεργασίες.10 Κάποιες φορές ο όρος 

χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της ιστορικής οπτικής (perspective taking).11 Σύμφωνα 

με τον Piajet ενσυναίσθηση είναι η δυνατότητα που έχει κάποιος να μπαίνει στο ρόλο 

κάποιου άλλου.12 Η ενσυναίσθηση είναι μια πολύ σημαντική έννοια για το μάθημα 

της Ιστορίας, αφού αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τη διδασκαλία του 

μαθήματος.13 

Τα περιοδικά, οι εφημερίδες, οι αφίσες, τα ημερολόγια, οι συνταγές κ.ά. 

αποτελούν ένα άλλο είδος ιστορικής πηγής που μπορούν κάλλιστα να 

χρησιμοποιηθούν στο νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό. Μέσω τέτοιων πηγών 

επιδιώκεται η ανάπτυξη του πρώιμου γραμματισμού, του προφορικού και του 

γραπτού λόγου. Ένας άλλος στόχος που επιδιώκεται μέσω της μελέτης τους είναι η 

καλλιέργεια της γλώσσας  αλλά και της σκέψης. Μέσω της παρατήρησης τα παιδιά 

κάνουν τη σύγκριση παρελθόντος –παρόντος και κάνουν τη σύνδεση με το μέλλον. 14 

Άλλη κατηγορία πηγών αποτελούν οι εικόνες, τα εικαστικά έργα, οι 

φωτογραφίες, τα ηχητικά ντοκουμέντα, τα τραγούδια κ.ά. Αυτές οι πηγές είναι ένα 

ουσιαστικό εργαλείο διότι προσφέρουν ποικίλες οπτικές, συμβολικές, αισθητικές 

εμπειρίες, αναπτύσσουν δεξιότητες, είναι οικείες στα παιδιά διότι συνδέονται με την 

καθημερινή ζωή, καλλιεργούν την κριτική σκέψη, βοηθούν στην αισθητική ανάπτυξη 

και συνεισφέρουν στην κατανόηση εννοιών, όπως η αλλαγή και η εξέλιξη. Εξίσου 

σημαντικές πηγές είναι οι προφορικές μαρτυρίες, ζωντανές ή μαγνητοσκοπημένες. 

 
9Σακκής & Τσιλιμένη, ό.π., σελ. 26. 
10R. Ashby and R. Lee, «Children's Concepts of Empathy and Understanding in History, in The History 
Curriculum for Teachers, ed. C. Portal (1987), 63. 
11K. C. Barton & L. S. Levstik. «Back When God Was Around and Everything: Elementary Children’s 
Understanding of History Time». American Educational Research Journal, Vol 33 (No 2),  1996, σελ. 
421-422. 
12Αβδελά, Έφη., ό. π.,σελ. 87. 
13Σμυρναίος, Α.,  Ιστορίης Μάθησις (Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης, 2013),σελ. 65. 
14Σακκής & Τσιλιμένη, ό.π., σελ. 27. 
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Ακούγοντας, για παράδειγμα, τα παιδιά τραγούδια μιας παλαιότερης εποχής 

παρατηρούν τις διαφορές στον ήχο, το ρυθμό της μουσικής και κάνουν συγκρίσεις με 

τα τραγούδια του σήμερα.15 

Τα δημόσια κτίσματα, τα ερείπια κτισμάτων, τα μνημεία και τα μουσεία 

αποτελούν θαυμάσιες πηγές για τα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, 

αφού κινητοποιούνται οι αισθήσεις τους, έρχονται σε άμεση επαφή με τον πολιτισμό, 

την τοπική ιστορία, τα ήθη και έθιμα και γενικά με τα δημιουργήματα των προγόνων 

τους. 

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς τη σπουδαιότητα της διδασκαλίας των πηγών, 

καθώς αποτελούν τον συνδετικό κρίκο με το παρελθόν και βοηθούν τον μαθητή μέσα 

από βιωματικές διαδικασίες να αντιληφθεί το παρελθόν. Γνωρίζοντας τις πηγές, ο 

μαθητής παύει πια να είναι παθητικός δέκτης μιας στείρας δασκαλοκεντρικής 

αφήγησης, ενεργοποιείται, προβληματίζεται, θέτει ερωτήματα, καταλήγει σε 

συμπεράσματα, ικανοποιεί την περιέργειά του, πείθεται και αξιολογεί.  Ο μαθητής 

μαθαίνει σιγά - σιγά να σκέφτεται σαν ιστορικός και αυτό πραγματώνεται 

συστηματικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αποκτά σταδιακά ιστορική και 

κριτική σκέψη.16 

Οι πηγές μπορούν να επιμεριστούν επίσης στις «ομιλούσες» και στις 

«βουβές». Οι πρώτες, στην εποχή τους ήταν μέσα επικοινωνίας, ενώ οι δεύτερες είναι 

κυρίως αντικείμενα. Στη διδακτική πράξη χρησιμοποιούμε τις «ομιλούσες», γιατί 

αυτές έχουν διδακτική αξία, αφού μας παρέχουν πληροφορίες από γραπτά κείμενα 

κυρίως.17 

Οι ιστορικοί αλλά και όσοι επιχειρούμε να διδάξουμε Ιστορία σε μικρά παιδιά 

προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα 

προσεκτικοί. Συγκεκριμένα θα πρέπει να επιλέγουμε με υπευθυνότητα τις πηγές που 

θα αξιοποιήσουμε στην τάξη μας. Οφείλουμε επίσης να είμαστε ανοικτοί στην έρευνα 

και  να αμφισβητούμε διαρκώς τα δεδομένα.18 

Η γνώση της Ιστορίας δεν έρχεται ωστόσο μόνο από τη μελέτη πηγών. Οι 

επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους αποτελούν 

 
15Σακκής&Τσιλιμένη, ό.π., σελ. 27. 
16Στραταριδάκη - Κυλάφη, ό.π., σελ. 19. 
17Βερτσέτης, Αθανάσιος., Διδακτική της Ιστορίας, (Αθήνα: αυτοέκδοση, 1996),  σελ. 27. 
18Στραταριδάκη - Κυλάφη, ό.π.,σελ.  17. 
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ζωντανές αποδείξεις του παρελθόντος και δίνουν στα μικρά παιδιά δυνατότητες 

μάθησης. Τα παιδιά  που επισκέπτονται αυτούς τους χώρους δέχονται πολλά 

ερεθίσματα και επίσης ικανοποιούν την έμφυτη περιέργειά τους.19 

Είναι πολύ ευχάριστο και ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τις τελευταίες 

δεκαετίες έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο τα μουσεία αντιμετωπίζουν τα μικρά 

παιδιά. Τα παιδιά προσεγγίζουν τα εκθέματα μέσα από δραστηριότητες που είναι 

ευχάριστες και αναπτυξιακά κατάλληλες. Οι δραστηριότητες αυτές ανταποκρίνονται 

στα ενδιαφέροντα των παιδιών, συμβαδίζουν με την ηλικία τους και ικανοποιούν το 

αίσθημα περιέργειας που έχουν έντονα τα παιδιά. Τέτοιου είδους δραστηριότητες 

είναι συνεδρίες κατά τη διάρκεια των οποίων τα παιδιά μπορούν να αγγίξουν και να 

περιεργαστούν αντικείμενα, εργαστήρια, ή συζητήσεις κατά τις οποίες προσπαθούν 

να ερμηνεύσουν τα εκθέματα.20 

Η εμπειρία «από πρώτο χέρι», δηλαδή η επαφή με τις πρωτογενείς μαρτυρίες 

αποτελούν τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο για την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης. 

Ωστόσο τα εκθέματα ή τα μνημεία δεν μιλούν από μόνα τους στα μικρά παιδιά.  Ο 

εκπαιδευτικός που σκοπεύει να επισκεφτεί ένα μουσείο με την τάξη του, οφείλει να 

έχει προετοιμάσει τους μαθητές του και να  έχει σχεδιάσει τον τρόπο με τον οποίο θα 

προσεγγίσουν τα εκθέματα τα παιδιά. Αν τα παιδιά επισκεφτούν το χώρο του 

μουσείου εντελώς απροετοίμαστα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να κουραστούν, να 

αδιαφορήσουν ή να βιαστούν να φύγουν.21 

Περισσότερο αναλυτικά, ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μικρούς μαθητές 

για την επικείμενη επίσκεψη και για το τι ακριβώς θα συναντήσουν εκεί. Μπορεί 

ενδεικτικά να τους προετοιμάσει, οργανώνοντας μια γωνιά μουσείου μέσα στην τάξη. 

Καλεί τα παιδιά να συγκεντρώσουν βιβλία, εικόνες ή ό,τι άλλο θεωρούν πως έχει 

σχέση με το θέμα που θα ερευνήσουν. Η γωνιά αυτή εμπλουτίζεται κατά  τη διάρκεια 

της «έρευνας».22 

Ύστερα τα παιδιά μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και κάθε ομάδα να 

αναλάβει ένα συγκεκριμένο κομμάτι της έρευνας, το οποίο θα παρουσιάσει αργότερα 

 
19Άλκηστις., Μουσεία και Σχολεία, Δεινόσαυροι κι Αγγεία (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1995), σελ. 
11. 
20Νάκου,  Ειρήνη., Μουσεία: Εμείς, τα Πράγματα και ο Πολιτισμός. Από τη σκοπιά της θεωρίας του 
υλικού πολιτισμού, της μουσειολογίας και της μουσειοπαιδαγωγικής (Αθήνα: Νήσος, 2001), σελ. 275. 
21Νάκου, ό.π., σελ. 275. 
22Άλκηστις,  ό. π., σελ. 56. 
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στην ολομέλεια. Έτσι κάθε ομάδα θα γνωστοποιήσει όσα ανακάλυψε στις υπόλοιπες 

ομάδες και όλοι θα ενημερωθούν για όλα.  

Πριν από την επίσκεψη, κρίνεται αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να επισκεφτεί, αν 

είναι δυνατό, το μουσείο, ώστε να σημειώσει τι ακριβώς θα ήθελε να παρατηρήσουν 

οι μαθητές του αλλά και να πάρει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και τους 

κανόνες του χώρου. Ενημερώνει τους υπεύθυνους του μουσείου για την επικείμενη 

επίσκεψη, για την ηλικία των μαθητών αλλά και τις ιδιαιτερότητες που ίσως έχουν 

κάποιοι μαθητές, ώστε όλοι να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.23 

Όσον αφορά στην επίσκεψη, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει βοήθεια από 

γονείς ή άλλους συναδέλφους, καθώς το πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια των 

παιδιών.  Με την είσοδό τους στο μουσείο, καλό είναι να τους δώσει ορισμένες 

κατευθύνσεις, ώστε να ξέρουν πώς πρέπει να κινηθούν στο χώρο. Πιο φρόνιμο είναι 

να ζητήσει από τους μαθητές να κινούνται γύρω του και να μην απομακρύνονται. 

Έπειτα, γνωρίζει στους μικρούς επισκέπτες τον υπεύθυνο του μουσείου και προτρέπει 

τα παιδιά να εκφράσουν τις απορίες τους, να συζητήσουν μαζί του, να ακούσουν και 

να μάθουν. Οι ομάδες μελετούν το μουσείο και καταγράφουν αυτά που βλέπουν στις 

αίθουσές του.24 

Όλα αυτά τα ερεθίσματα καλούνται τα παιδιά να επεξεργαστούν όταν θα 

επιστρέψουν στη σχολική τάξη. Οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα 

ευρήματά τους. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τα παιδιά, ώστε να κάνουν μια 

επανάληψη όσων είδαν και παρατήρησαν και συμπληρώνει ελλείψεις που εντοπίζει. 

Ποικίλες δραστηριότητες μπορούν να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας. Συζητήσεις, χειροτεχνίες – κατασκευές, μακέτες, αγγειοπλαστική, 

ιστορίες – παραμύθια, τραγούδια κ.α.25 

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο και η αξία των παιδικών μουσείων που 

απευθύνονται σε παιδιά. Τα μουσεία αυτά προτείνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, 

κατά τη διάρκεια των οποίων τα παιδιά προσεγγίζονται με ελκυστικές 

δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στην ηλικία τους με στόχο την ενεργοποίησή 

τους και τη δημιουργική τους έκφραση.26Δυστυχώς, όμως, αυτά τα μουσεία 

 
23Άλκηστις, ό.π., σελ. 61. 
24Άλκηστις, ό.π., σελ. 61. 
25Άλκηστις, ό.π., σελ. 75-77. 
26Άλκηστις, ό.π., σελ. 101 – 104. 
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αποτελούν προνόμιο μόνο των παιδιών που ζουν στις μεγαλουπόλεις, διότι ο αριθμός 

τους είναι περιορισμένος. 

 

 

1.2 Η αξία της μελέτης της Ιστορίας 
 

Τα τελευταία χρόνια, τα Αναλυτικά Προγράμματα, στον αγγλοσαξονικό χώρο 

τουλάχιστον, επιδιώκουν μέσω της διδασκαλίας της Ιστορίας να δώσουν απαντήσεις 

σε ερωτήματα του παρελθόντος και να γίνει η σύνδεση με το μέλλον. Αναλυτικότερα 

στοχεύουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συναφών με την κατανόηση του χαρακτήρα 

της Ιστορίας και δίνουν έμφαση στη σπουδαιότητα της άσκησης των μαθητών να 

ενεργούν σαν επαγγελματίες ιστορικοί: να διατυπώνουν, δηλαδή ιστορικού τύπου 

ερωτήσεις και να συνθέτουν με κριτική σκέψη διάφορες πληροφορίες. (π. χ. , Εθνικό 

Αναλυτικό Πρόγραμμα στη Μεγάλη Βρετανία).27 

 

1.3 Η θέση της Ιστορίας στην Προσχολική και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
 

Αναφορικά με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γενικός σκοπός του μαθήματος 

της Ιστορίας, σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, 

είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης. 

Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης αφορά στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων 

μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων και η καλλιέργεια της ιστορικής 

συνείδησης αφορά στην κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν 

στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς σε διαχρονικό επίπεδο. Αποκτώντας 

ιστορική σκέψη και συνείδηση ο μαθητής προετοιμάζεται ως αυριανός πολίτης.28 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο, τα μικρά παιδιά πρέπει να προσεγγίζουν και να αποσαφηνίζουν 

 
27Στραταριδάκη - Κυλάφη, ό.π., σελ. 19. 
28Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τ. Α’, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα2002, σελ. 225. 
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χρονικές έννοιες, να αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία των γεγονότων, 

ασκούμενα στην αντίληψη της ροής του χρόνου και στις έννοιες του παρελθόντος, 

του παρόντος και του μέλλοντος. Ακόμη πρέπει να αναγνωρίζουν την αρχή, τη μέση 

και το τέλος μιας ιστορίας που τους αφηγούνται και, καθώς αναδιηγούνται τα 

ακούσματά τους, να έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν τη χρονική αλληλουχία των 

γεγονότων, θέτοντας σε χρονική σειρά, με κατάλληλες λέξεις και φράσεις και τις 

δικές τους οικογενειακές και άλλες αφηγήσεις. Επιπλέον, τα νήπια πρέπει να 

γνωρίζουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων κατά το παρελθόν και να είναι σε θέση να 

αντιλαμβάνονται με ποιο τρόπο ο χρόνος επιφέρει αλλαγές στο φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον, που συναρτώνται με γεγονότα, νοοτροπίες και 

πολιτιστικά στοιχεία.29 

Σύμφωνα με την παιδαγωγική επιστήμη, η αγωγή έχει σκοπό να καταστήσει 

το παιδί προσωπικότητα με ισχυρή και ηθική βούληση30, να το εισαγάγει στα 

πνευματικά αγαθά του πολιτισμού και να εξελίξει τις σωματικές και ψυχικές του 

ιδιότητες και την ιδιοφυία του. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς: Πώς πρέπει να καθοριστεί 

ο σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας, ώστε το μάθημα αυτό να εξυπηρετεί το 

γενικό σκοπό της αγωγής; Με άλλα λόγια, τι πρέπει να επιδιώκει η διδασκαλία της 

Ιστορίας, ώστε οι μαθητές να διαμορφώνουν προσωπικότητες με ισχυρή και ηθική 

βούληση, ικανοί να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τον εθνικό και ανθρώπινο 

πολιτισμό; Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα έρχεται με την παραδοχή της γνώμης 

ότι η Ιστορία περιέχει μορφωτικές αξίες.31 

Τα οφέλη της διδασκαλίας της Ιστορίας στην προσχολική και πρωτοσχολική 

ηλικία είναι αδιαμφισβήτητα. Καταρχάς, όπως έχω ήδη αναφέρει, η Ιστορία αποτελεί 

τον συνδετικό κρίκο του παρόντος με το παρελθόν. Μέσα από ποικίλα  παραδείγματα 

τα παιδιά κατανοούν πώς το παρελθόν επιδρά στο παρόν. Για παράδειγμα, 

παρατηρώντας φωτογραφίες των γονιών και των παππούδων τους σχηματίζουν μια 

εικόνα για τις αλλαγές που επιφέρει στους ανθρώπους ο χρόνος. Τα παιδιά 

συγκρίνουν δηλαδή τις φωτογραφίες και κάνουν διαπιστώσεις, όπως για παράδειγμα, 

ότι ο παππούς είχε κάποτε μαύρα μαλλιά, ενώ τώρα έχει γκρίζα.32 

 
29Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών   
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τ. Α’, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2002, σελ. 21. 
30Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 128. 
31Άλκηστις, ό.π., σελ.17. 
32Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 92. 
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Η διδασκαλία  της Ιστορίας στην προσχολική και στην πρώτη σχολική ηλικία 

μπορεί να συνδυαστεί άριστα με άλλα μαθήματα του Αναλυτικού προγράμματος 

όπως η Γεωγραφία, τα Εικαστικά (Ζωγραφική, Γλυπτική, Μουσική), η Πληροφορική, 

η Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Αυτό δίνει στα παιδιά αναρίθμητες δυνατότητες, ώστε 

να αναπτυχθούν ολόπλευρα αποκτώντας τις απαραίτητες δεξιότητες που θα είναι για 

αυτά πολύτιμες, τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στην ενήλικη ζωή τους.33 

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η Ιστορία είναι επιπλέον ένας 

τρόπος να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την πολιτιστική τους κληρονομιά και την 

τοπική Ιστορία. Να γνωρίσουν, δηλαδή, τι συνέβη στο έθνος τους κατά τη διάρκεια 

του παρελθόντος και να αντιληφθούν ότι τα ίδια αποτελούν τη συνέχεια αυτού του 

έθνους. Ως προς τα θέματα που αφορούν στην Τοπική Ιστορία, ο τρόπος προσέγγισής 

τους θα πρέπει να γίνεται, κατά τη γνώμη μου, έξω από τη σχολική τάξη, με την 

επίσκεψη αξιοσημείωτων τόπων και αρχαιολογικών χώρων ή με την ενασχόληση 

τοπικών ιστορικών θεμάτων. Σκοπός του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο είναι να 

«βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο 

πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης».34Τα παιδιά ανατρέχουν σε παραδείγματα του παρελθόντος και έχοντας 

αναπτύξει την κριτική και ιστορική σκέψη, που προανέφερα,  μαθαίνουν να 

αξιολογούν, να επιδοκιμάζουν και να υιοθετούν κάποιες συμπεριφορές ή να 

αποφεύγουν κάποια λάθη του παρελθόντος.35 

Όσον αφορά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (Α΄- Β΄), οι γενικοί στόχοι του 

Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών Ιστορίας είναι να είναι 

ικανά τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια του χώρου, του χρόνου και της αλλαγής. 

Επιπροσθέτως, να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον και επιπλέον να εκτιμούν και να σέβονται την ανθρώπινη δημιουργία του 

παρελθόντος. 

Τα οφέλη είναι πολλά, άρα και η ευθύνη των εκπαιδευτικών μεγάλη. Θα 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι εκπαιδευτικοί στην επιλογή 
 

 
 
33Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 113-114. 
34Υπ. Απ. Γ2/21072β (ΦΕΚ 304/13-3-2003),Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για 
το Νηπιαγωγείο. Βλ. και Α.Κ. Κόφφας, Γενική και Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων 
Προσχολικής Αγωγής (Αθήνα: εκδ. του συγγραφέα, 2002), σελ.118-121, ιδιαίτ. σελ. 119. 
35Άλκηστις, ό.π., σελ. 27. 
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δραστηριοτήτων, γιατί με τις αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές θα συμβάλουν 

θετικά στην αγωγή των μαθητών τους.36 Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός, αφού 

επηρεάζει άμεσα τη στάση των μικρών παιδιών απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας. 

Οι ίδιοι οφείλουν να αποτελέσουν ένα παράδειγμα προς μίμηση δείχνοντας οι ίδιοι το 

θαυμασμό τους για πρόσωπα και επιτεύγματα του παρελθόντος. Με τη στάση τους οι 

εκπαιδευτικοί προτρέπουν τους μαθητές τους να επιδεικνύουν κριτικό πνεύμα 

απέναντι στα κατάλοιπα του παρελθόντος. Είναι στο χέρι τους λοιπόν να κάνουν το 

μάθημα ελκυστικό, αξιοποιώντας για παράδειγμα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με 

τρόπο που να εξάπτει τη φαντασία των μικρών μαθητών, να αναπτύσσει ολόπλευρα 

τις δεξιότητές τους και να τους δημιουργεί ενδιαφέρον για την Ιστορία που θα 

παραμείνει ζωντανό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά και στην ενήλικη 

ζωή τους.  

 

 
36Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τ. Α’, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2002, σελ. 591. 
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Κεφάλαιο Δεύτερο 

 

 

2. ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

2.1  Εννοιολογικές διευκρινίσεις σχετικά με την Τοπική Ιστορία 

 
Αναφορικά με το Ελληνικό σχολείο, μόλις τη δεκαετία του 1980 εντάχθηκε 

για πρώτη φορά  η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

σπουδών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε αντιδιαστολή με τις αγγλοσαξωνικές 

χώρες στις οποίες ήδη εφαρμοζόταν αρκετά χρόνια πριν.37 

Αναφορά στην Τοπική Ιστορία σημαίνει με άλλα λόγια αναφορά στην ιστορία 

ενός τόπου.  Κι όταν λέμε τόπος, δεν εννοούμε τον τόπο με τη στενή έννοια του όρου, 

δηλαδή τους γεωγραφικούς όρους μονάχα, αλλά και όλες τις εκφάνσεις της 

ανθρώπινης ζωής που εκφράζει η κοινωνία αυτού του τόπου. Δεν εστιάζουμε λοιπόν 

μόνο στα γεωγραφικά όρια της περιοχής, που είναι υπό εξέταση, αλλά γενικότερα 

στην πολιτιστική της κληρονομιά, δηλαδή, οτιδήποτε έχει κληροδοτηθεί από τις 

παλαιότερες γενιές αυτού του τόπου, διατηρείται στο παρόν και κληρονομείται από 

τις επόμενες γενιές.38 

 
37Λεοντσίνης Γεώργιος Ν., Θεωρητικά και Μεθοδολογικά ζητήματα διδακτικής της Ιστορίας και του 
περιβάλλοντος,(Αθήνα, Ινστιτούτο του βιβλίου, Α-  Καρδαμίτσα, 2003), σελ. 17. 
38Βαϊνά, Μαρία., Θεωρητικό Πλαίσιο Διδακτικής της Τοπικής Ιστορίας για τον εικοστό πρώτο 
αιώνα(Αθήνα:Gutenberg,1991), σελ. 37. 
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Σε αυτό το σημείο αξίζει να υπογραμμιστεί πως η Τοπική Ιστορία δεν δύναται 

να διαχωριστεί από τη Γενική Ιστορία, επομένως μεθοδολογικά ακολουθείται η ίδια 

διδακτική. Για να μπορεί κανείς να μελετήσει την Τοπική Ιστορία αποτελεσματικά, 

θα πρέπει να την αντιμετωπίσει ως ένα παρακλάδι της ιστορικής επιστήμης.39 

Σύμφωνα με τους Λεοντσίνη και Ρεπούση,40  κάθε τόπος, είτε πόλη, είτε 

χωριό διαγράφει τη δική του ιστορία. Τα ίχνη της υπάρχουν παντού, στα κτίρια και 

στα μνημεία, στους δρόμους, στις πλατείες, στα ποτάμια, αλλά και στη μνήμη των 

ανθρώπων. 

Η μελέτη της ιστορίας των Πόλεων (Πόλεο – Ιστορία) είναι μια ελκυστική και 

ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, ώστε να μπορέσει κανείς να κατανοήσει την ιστορία 

διάφορων πόλεων, αφού μπορεί να εξαγάγει ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την 

πολιτική, την κοινωνική και την πολιτιστική ιστορία του τόπου προς εξέταση.41 

Μελετώντας την ιστορία της Πόλης ο ερευνητής μπορεί να αποκτήσει ιστορικές 

γνώσεις, να καλλιεργήσει την παρατηρητικότητά του, τη μνήμη και τη φαντασία του, 

να ικανοποιήσει την έμφυτη περιέργειά του, να διευρύνει την προσωπικότητά του 

μέσα από την ανακάλυψη και έτσι να διαμορφωθεί η ιστορική του συνείδηση.42 

Μπορεί να εντρυφήσει κανείς σε θέματα Τοπικής Ιστορίας ποικιλοτρόπως. 

Μία προσέγγιση είναι να μελετήσει κανείς ολόπλευρα την ιστορία ενός τόπου. Να 

κάνει δηλαδή «γενική τοπική ιστορία». Μία άλλη προσέγγιση είναι να επιλέξει ένα 

συγκεκριμένο θέμα της ιστορίας του τόπου και να εμβαθύνει σε αυτό.43Για 

παράδειγμα να εμβαθύνει στις ενδυμασίες του τόπου.  

Εναλλακτικά, προτείνεται να μελετήσει κανείς δύο πόλεις – τόπους, οι οποίες 

εμφανίζουν κοινά σημεία και μπορούν να εξεταστούν και να γίνουν οι μεταξύ τους 

συγκρίσεις π.χ. Αθήνα – Σπάρτη κατά τη διάρκεια του χρυσού αιώνα του 

Περικλή.44Να μελετήσει δηλαδή κανείς τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο 

 
39Λεοντσίνης, ό.π. σελ. 24. 
40Λεοντσίνης Γεώργιος Ν., & Ρεπούση, Μαρία., Η Τοπική Ιστορία ως Πεδίο Σπουδής στο Πλαίσιο της 
Σχολικής Παιδείας (Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002), σελ. 74. 
41Βαϊνά, ό.π., σελ. 94. 
   Άλκηστις,  ό. π., σελ. 25. 
42Βαϊνά,ό.π., σελ. 39. 
43Βαϊνά,ό.π., σελ. 107. 
44Βαϊνά, ό.π., σελ. 109. 
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πόλεων εκείνη την περίοδο ως προς τον τρόπο ζωής, την ενδυμασία, τη διατροφή, την 

αρχιτεκτονική κ.ά.  

Στην ενδεικτική εφαρμογή που θα ακολουθήσει σε επόμενο κεφάλαιο θα γίνει 

εκτενής αναφορά στην ύδρευση της πόλης του Ηρακλείου και στα προβλήματα που 

αντιμετώπιζε η πόλη την περίοδο της Βενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας. Είναι 

μια καλή ευκαιρία να προβληματισθούν τα μικρά παιδιά για το πόσο σημαντικό είναι 

το νερό στη ζωή μας και για το πόσο αναγκαίο είναι να κάνουμε εξοικονόμηση 

νερού. 

Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η επιλογή 

να ασχοληθώ με την Τοπική Ιστορία έχει ποικίλους στόχους. Οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να εργασθούν σαν ιστορικοί και να ενεργοποιήσουν την κριτική  τους 

σκέψη. Η επιτόπια έρευνα τους δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσουν, να 

συζητήσουν, να βγάλουν συμπεράσματα, να δικαιολογήσουν τις απαντήσεις τους, να 

επιχειρηματολογήσουν και τελικά να καλλιεργήσουν ποικίλες δεξιότητες καθώς και 

την κριτική τους σκέψη.45 

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Τοπική Ιστορία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να τους παρασύρει το συναίσθημα. Πολλές 

φορές έχουμε όλοι γίνει μάρτυρες περιστατικών στα σχολεία, όταν κάποια ιστορικά 

γεγονότα τονίζονται υπέρ το δέον, ιδιαίτερα αυτά που έχουν σχέση με την ιδιαίτερη 

πατρίδα, τα οποία καλλιεργούν στα νέα παιδιά επικίνδυνες ιδεολογίες.46 

Ένας άλλος κίνδυνος είναι το να πιστεύει κανείς ότι διδάσκοντας Τοπική 

Ιστορία, διδάσκει παράλληλα και τη Γενική Ιστορία, με ένα θα λέγαμε 

απλουστευμένο τρόπο.47 Για την ακρίβεια, εξετάζουμε ένα συγκεκριμένο θέμα 

Τοπικής Ιστορίας, που δεν παύει να είναι μέρος της ευρύτερης Ιστορίας.  

 

 
45Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 89-90. 
46Βαϊνά, ό.π., σελ. 59. 
47Βαϊνά, ό.π., σελ. 60. 
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2.5 Οφέλη από τη διδασκαλία προγραμμάτων Τοπικής Ιστορίας 
 

Η μελέτη της Τοπικής Ιστορίας έχει σημαντικά οφέλη στα μικρά παιδιά, όχι μόνο για 

τη σχολική τους ζωή, αλλά και για τη μετέπειτα. Περισσότερο αναλυτικά, τα οφέλη 

που μπορούν να αποκομίσουν τα παιδιά είναι τα ακόλουθα: 

• Προσεγγίζουν τη γνώση διαθεματικά, εμπλέκοντας διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα. 

• Το σχολείο επικοινωνεί και συνεργάζεται με την τοπική κοινωνία. 

• Τα παιδιά συνεργάζονται με τους γονείς και το ευρύτερο οικογενειακό τους 

περιβάλλον, προκειμένου να αναζητήσουν και να συγκεντρώσουν 

πληροφορίες.  

• Τα παιδιά δεν είναι παθητικοί δέκτες στείρας γνώσης, συμμετέχουν ενεργά, 

μαθαίνουν δημιουργικά, χρησιμοποιώντας αυθεντικές ιστορικές μεθόδους48. 

Άλλα οφέλη που αφορούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και 

στον συναισθηματικό τομέα είναι τα εξής: 

• Τα παιδιά αναγνωρίζουν και αποδίδουν σημασία στα τεκμήρια, είτε 

φυσικά είτε έργα του ανθρώπου. 

• Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται και αποκτούν θετική στάση για τη 

διάσωση και τη διατήρησή τους.  

• Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται γενικά και αναπτύσσουν υπεύθυνη 

συμπεριφορά απέναντι στη φύση και στα δημιουργήματά της.  

• Αναπτύσσουν συμμετοχική διάθεση απέναντι σε ζητήματα που αφορούν 

στον τόπο τους. 

• Δεν γίνονται τοπικιστές. 

• Συνεργάζονται, αποδεχόμενοι τον άλλο και τον διαφορετικό.49 

 
48Χαρίτος, Χαράλαμπος  Γ., Όψεις Τοπικής Ιστορίας (Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 
2009), σελ. 38. 
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Γενικότερα οφέλη από τη διδασκαλία της Τοπικής  Ιστορίας είναι τα ακόλουθα: 

• Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις ιστορικές μεθόδους. 

• Ασχολούνται με ιστορικές πηγές. 

• Αποκτούν ιστορικές γνώσεις για τον τόπο. 

• Κατανοούν βαθύτερα την ιστορία του τόπου. 

• Μελετώντας το παρελθόν, παραδειγματίζονται για το μέλλον. 

• Αναπτύσσουν ενδιαφέρον για τις ιστορικές σπουδές.50 

 

2.6 Διδακτική Μεθοδολογία της Τοπικής Ιστορίας 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο επαναπροσδιόρισε τους παιδαγωγικούς στόχους, καθώς και τις 

μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες συνδέουν πλέον διαθεματικά τα γνωστικά 

αντικείμενα51. Για να καταφέρουν τα παιδιά να προσεγγίσουν το παρελθόν θα πρέπει 

οι εκπαιδευτικοί να δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να τα 

βοηθήσουν να το κατανοήσουν μέσα από δραστηριότητες που θα είναι σχεδιασμένες 

με τρόπο μαθητοκεντρικό και ομαδοσυνεργατικό. Τέτοιου είδους δραστηριότητες, 

όπως για παράδειγμα οι δραματοποιήσεις και τα σχέδια εργασίας (projects),  δίνουν 

τη δυνατότητα συμμετοχής με τρόπο βιωματικό και ενεργό.52 

Το ένστικτο της μίμησης, για παράδειγμα, αλλά και η ανάγκη του ανθρώπου 

να εκφράζεται μέσα από τις τέχνες γενικά, εμφανίζονται ήδη από τη νηπιακή του 

ηλικία. Η Εκπαίδευση και το Θέατρο υπηρετούν κοινούς στόχους.53 Οι μαθητές 

ενθαρρύνονται να μεταφερθούν από τον πραγματικό κόσμο σε ένα κόσμο μακρινό 

και να εξερευνήσουν διάφορες πτυχές της ζωής όπως την Ιστορία, τις παραδόσεις, τη 

λογοτεχνία, τα συμβάντα της καθημερινότητας κλπ. Παράλληλα ενθαρρύνονται και 

 
49Στραταριδάκη - Κυλάφη, ό.π., σελ. 135–136. 
50Χαρίτος,  ό.π., σελ.39. 
51ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Π.Ι, ό.π. σελ. 70. 
52Σακκής & Τσιλιμένη, ό.π., σελ.75. 
53Γραμματάς, Θεόδωρος., Διδακτική του Θεάτρου (Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001),  σελ. 23. 
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άλλες δεξιότητες των παιδιών, όπως οι επικοινωνιακές δεξιότητες και οι ικανότητες 

της συζήτησης και της συνεργασίας. Τα παιδιά μέσα από τις διάφορες μορφές του 

Θεάτρου, και κυρίως μέσα από τη δραματοποίηση και το θεατρικό παιχνίδι 

αλληλεπιδρούν, καλλιεργούνται, διασκεδάζουν και εντέλει μαθαίνουν. Καλλιεργείται 

η σκέψη τους, το συναίσθημα, ενεργοποιείται η φαντασία και η δημιουργικότητά 

τους, η παρατηρητικότητα και η προσοχή τους. Εξοικειώνονται με την ομάδα και 

μαθαίνουν να εργάζονται συλλογικά σεβόμενοι τους άλλους. Ενισχύεται η 

εφευρετικότητά τους. Προβληματίζονται, ερευνούν, πειραματίζονται, κάνουν 

εικασίες, επιχειρηματολογούν και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Αντιλαμβάνονται 

με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο το νόημα της γνώσης και κατανοούν βαθιά όσα 

μαθαίνουν.54 

Επιπροσθέτως κάθε παιδί δικαιούται να γνωρίσει τη λαϊκή του κληρονομιά 

δηλαδή όλα τα στοιχεία καλλιτεχνικής, προφορικής και γραπτής παράδοσης που 

συνθέτουν το χρονικό ενός λαού. Η δραματοποίηση λοιπόν στο σχολείο μπορεί να 

αντλήσει τα θέματά της από μια πληθώρα πηγών λαϊκής κληρονομιάς όπως είναι 

λόγου χάρη, οι μύθοι, οι θρύλοι, οι παραδόσεις, τα παραμύθια, τα ήθη και έθιμα του 

τόπου, οι λαϊκές γιορτές και τα πανηγύρια θρησκευτικού περιεχομένου, η λυρική και 

δημοτική μας ποίηση, τα δημοτικά τραγούδια, το ιστορικό φωτογραφικό υλικό, το 

θέατρο σκιών, η σύγχρονη λογοτεχνία κ.ά. Όλα όσα προαναφέρθηκαν μπορούν να 

προσεγγισθούν μέσα από τη δραματοποίηση βιωματικά. Η σχολική δραματοποίηση 

είναι ένα ιδανικό πεδίο πειραματισμού που ενθαρρύνει τη φαντασία, τη δημιουργική 

σκέψη και πράξη. Τα παιδιά πραγματοποιούν τις ιδέες τους μέσα σε ένα κλίμα 

ασφάλειας και αποδοχής και κάποιες φορές τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.55 

Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο, η διερευνητική δραματοποίηση είναι μια 

μέθοδος, κατά την οποία οι μαθητές διερευνούν το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, 

μέσω της εμπλοκής σε θεατρικούς ρόλους. Μέσω αυτών των ρόλων, έχουν την 

ικανότητα επινόησης, αυτοσχεδιασμού και αξιολόγησης συμβάντων. Με αυτόν τον 

τρόπο βαθαίνει η γνώση τους για τα πράγματα. Ο εκπαιδευτικός - εμψυχωτής θέτει το 

αρχικό πλαίσιο της ιστορίας και οι μαθητές μέσα από την δράση, δίνουν σε αυτό το 

θέμα την δική τους εκδοχή. Όλο αυτό προϋποθέτει σκέψη, καταγραφή γεγονότων, 

παρατήρηση, αυτοσχεδιασμό. Επομένως, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το αρχικό 

 
54Heinig, Ruth Beall., Creative Drama for the Classroom Teacher, 4thedn. (Englewood Cliffs, N.J., 
1993),  σελ. 7. 
55Άλκηστις, ό.π., σελ. 37. 
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κείμενο που δίνεται από τον εκπαιδευτικό, λειτουργεί ως βάση για τη δημιουργία 

ενός νέου προϊόντος, το οποίο απορρέει άμεσα από τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Μέσα από αυτήν την βιωματική πρακτική, τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας.56 

Στην προσπάθειά του κανείς να οργανώσει δραστηριότητες που αφορούν στην 

Τοπική Ιστορία, κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιήσει κάποια εργαλεία και μέσα, ώστε να 

εμπλουτίσει τις δραστηριότητες, να τις «ζωντανέψει», να τις κάνει ελκυστικές και 

ενδιαφέρουσες, ώστε να μπορέσουν οι μικροί μαθητές να φέρουν τα καλύτερα 

δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα. Πολύ σημαντικό, λόγου χάρη, είναι να 

διαμορφώσει κανείς σωστά τη σχολική τάξη, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα 

πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.57 

 Ο περιβάλλοντας χώρος μας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και μας δημιουργεί 

διάφορα συναισθήματα. Άλλοτε νιώθουμε ευχαριστημένοι και χαλαροί και άλλοτε 

είμαστε δυσαρεστημένοι. Όπως σε κάθε σπίτι υφίστανται κάποιες «ζεστές» γωνιές 

στις οποίες μπορεί να καταφύγει η οικογένεια για να χαλαρώσει, όπως για 

παράδειγμα το τζάκι, έτσι και μέσα σε μια σχολική τάξη είναι σημαντικό να 

υπάρχουν τέτοιες γωνιές, ώστε να αλληλεπιδρούν τα παιδιά σε ένα ζεστό και χαλαρό 

κλίμα που τους δημιουργεί θετικά συναισθήματα.58 Τα υλικά με τα οποία 

διακοσμούμε το χώρο μας, τα χρώματα που χρησιμοποιούμε καθώς και ο φωτισμός 

είναι εξίσου σημαντικά. Συνηγορούν και αυτά στη δημιουργία ενός ζεστού κι 

ευχάριστου κλίματος και ενθαρρύνουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των ατόμων 

που συνυπάρχουν στο χώρο αυτό. Μία από αυτές τις γωνιές, θα μπορούσε να είναι 

στη δική μας περίπτωση η «Γωνιά της Τοπικής μας Ιστορίας» ή «Το Μουσείο μας», 

όπου εκεί θα μπορούν να ανατρέχουν συνέχεια τα παιδιά για να την εμπλουτίσουν. 59 

Στις αίθουσες τα καρεκλάκια και τα τραπεζάκια είναι σημαντικό να 

τοποθετούνται κυκλικά ή ημικυκλικά, ώστε να ενθαρρύνεται ο διάλογος και η 

συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά. Εκτός από αυτά, άλλα μέσα  που εμπλουτίζουν και 

διευκολύνουν τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας είναι τα ακόλουθα:60 

 
56Παπαδόπουλος,  Σίμος., Παιδαγωγική του Θεάτρου, (Αθήνα:2010), σελ.121. 
57Άλκηστις, ό.π., σελ.33. 
58Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τ. Α’, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2002, σελ.591. 
59Άλκηστις, ό.π., σελ.33-36. 
60Βαϊνά,  Μαρία. ,Δραστηριότητες Τοπικής Ιστορίας, Ένα εργαλείο εφαρμογής της μεθόδου project στα 
σχολεία (Αθήνα, Τυπωθήτω- Δαρδανός, 2002), σελ.56. 
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• Ιστορικοί ή άλλοι  χάρτες 

• Οι  απεικονίσεις των πόλεων σε παλιές χαλκογραφίες 

• Ιστορική γραμμή με τους κυριότερους σταθμούς στην ιστορία του τόπου 

• Απεικόνιση μνημείου 

• Φωτογραφίες προσώπων 

• Αναπαράσταση ιστορικού γεγονότος 

• Οπτικοακουστικό υλικό  

• Μαρτυρίες – τεκμήρια, τα ίδια τα μνημεία, δηλαδή, και όλα τα εκθέματα που 

βρίσκονται στα μουσεία, ακόμα και τα κτήρια- τοποθεσίες που διαδραματίστηκε σε 

αυτά κάποιο ιστορικό γεγονός 

• Φωτογραφίες με ιστορική αξία 

• Διάφορα μικροαντικείμενα και κειμήλια  

• Χαρακτηριστικά αποσπάσματα κειμένων και παλιά έγγραφα 

• Αποκόμματα από παλιές εφημερίδες 

• Έργα τέχνης 

 

Εκτός από αυτές, άλλες ενδεικτικές δραστηριότητες που θα μπορούσε κανείς 

να σχεδιάσει προκειμένου να διδάξει Τοπική Ιστορία σε μικρά παιδιά είναι να 

φτιάξουν τα παιδιά παζλ από εικόνες σημαντικών ιστορικών προσώπων ή μνημείων, 

να δουν σχετικές ταινίες με κάποιο ιστορικό γεγονός, να παίξουν παιχνίδια 

παντομίμας, να υποδυθούν τις δράσεις ιστορικών προσώπων και να παίξουν με 

εικόνες σχετικές με το θέμα που διερευνούν.61 

Ο κατάλογος πραγματικά δεν εξαντλείται, αφού και τα ίδια τα παιδιά με τα 

ενδιαφέροντά τους και τα βιώματά τους κάνουν τις δικές τους προτάσεις και σε ένα 

βαθμό καθοδηγούν την πορεία της δραστηριότητας σε μονοπάτια που ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός πιθανότατα να μην είχε προβλέψει εξαρχής.  

Το σίγουρο είναι πάντως πως η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στο 

νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού αποτελούν πραγματικά μια 

πρόκληση για τον εκπαιδευτικό. Η νεαρή ηλικία των μαθητών, αλλά και  η δυσκολία 

του μαθήματος της Ιστορίας γενικά, με τα πολλά ονόματα και τις πολλές χρονολογίες, 

 
61Άλκηστις., Μουσεία και σχολεία, Δεινόσαυροι κι αγγεία (Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα), σελ. 75-77. 
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είναι κάποια από τα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεράσει ο εκπαιδευτικός.  Όμως αν ο 

εκπαιδευτικός καταφέρει να παρουσιάσει το παρελθόν ως γεγονότα που διαδέχονται 

το ένα το άλλο και να τα συνδέσει με τις προσωπικές εμπειρίες των παιδιών, τότε τα 

παιδιά θα μπορέσουν να το κατανοήσουν62. Από την πολύ μικρή ηλικία των 4 ετών 

είναι πια ικανά τα παιδιά να μιλήσουν για τον εαυτό τους και να παρουσιάσουν την 

δική τους ιστορία, μέσα από την ιστορία της οικογένειάς τους, αν τηρηθούν κάποιες 

προϋποθέσεις.63 

 
62Καρακατσάνη, Δέσποινα., Διαδικασίες πρόσληψης ιστορικών εννοιών – καλλιέργειας κοινωνικο – 
πολιτικών αρχών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, στο Ευ. Κούρτη  (επιμ.), Η Έρευνα στην 
Προσχολική Εκπαίδευση, τόμ. Α΄, Διδακτική Μεθοδολογία (Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001),   σελ.185. 
 
63 Καρακατσάνη, ό.π.,σελ.186. 
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Κεφάλαιο Τρίτο 

 

3.ΟΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΣΤΗΝ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΛΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να διδάξουμε Ιστορία σε παιδιά προσχολικής και 

πρωτοσχολικής ηλικίας είναι να τα βοηθήσουμε να κατανοήσουν σταδιακά τις 

χρονικές έννοιες. Χρονικές έννοιες είναι οι   έννοιες που αναφέρονται στο χρόνο, 

όπως για παράδειγμα, η έννοια της χρονικής ακολουθίας, της διαδοχής, η έννοια της 

χρονολόγησης και η έννοια της αλλαγής. Είναι απαραίτητο λοιπόν να διδαχθούν 

αυτές τις έννοιες αφού ο ιστορικός χρόνος συνδέεται με τη χρονολογική σκέψη.64 

 
64Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ.48. 
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Αυτού του είδους η σκέψη δεν είναι ανεπτυγμένη στο πεντάχρονο παιδί, άρα πρέπει 

να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να το βοηθήσουμε. 

 

3.1. Ο χρόνος 
 

  Ο χρόνος δεν είναι μία απλή έννοια αλλά μία ιδέα και για να μπορούν τα 

μικρά παιδιά να κατανοήσουν και να μετρούν το χρόνο θα πρέπει να αναπτύξουν 

βασικές δεξιότητες, όπως η ανάγνωση, η αρίθμηση και η μνήμη.65 Τα μικρά παιδιά 

είναι ανάγκη καταρχήν να αναπτύξουν την έννοια του χρόνου, αφού οι χρονικές 

έννοιες ταυτίζονται με τη μελέτη της Ιστορίας και η ιστορική σκέψη συνδέεται με τον 

ιστορικό χρόνο.66 

  Έχει αποδειχτεί ότι τα παιδιά αναπτύσσουν την έννοια του χρόνου πολύ νωρίς 

στη ζωή τους, αφού παιδιά ηλικίας τριών, τεσσάρων και πέντε χρόνων έχουν 

κατακτήσει προμαθηματικές έννοιες, όπως, «πρώτος», «τελευταίος», «πίσω» και 

«μπροστά», στην ηλικία των πέντε μαθαίνουν τη σπουδαιότητα λέξεων όπως «χθες», 

«σήμερα» και «αύριο» και γύρω στην ηλικία των δέκα ετών αποδέχονται ότι υπήρξαν 

και άλλοι άνθρωποι πριν γεννηθούν αυτά.67 

Τα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής  ηλικίας, αν και δυσκολεύονται 

να κατανοήσουν χρονικές έννοιες, αντιλαμβάνονται ωστόσο τις αλλαγές που 

επέρχονται στην οικογένειά τους, για παράδειγμα, όταν γεννιέται ένα καινούριο 

αδελφάκι. Παρατηρώντας το φωτογραφικό τους άλμπουμ από τη γέννησή τους μέχρι 

σήμερα σχηματίζουν μια εικόνα για τις αλλαγές που επιφέρει ο χρόνος για 

παράδειγμα στη σωματική τους διάπλαση αλλά κάνουν και κάποιες διαπιστώσεις: 

όπως για παράδειγμα ότι τότε δεν μπορούσαν να σταθούν όρθια μόνα τους και 

χρειάζονταν την υποστήριξη των γονιών τους.68 

 
 
65Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 47. 
66Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 49. 
67Mays, Pamela.,Teaching Children through the Environment, Hodderand Stoughton Educational, 
London, 1985, σελ. 120-121. 
68Στραταριδάκη – Κυλάφη, ,ό.π., σελ. 60-63. 
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Για να μπορέσουν τα μικρά παιδιά να αναβιώσουν το παρελθόν θα πρέπει να 

εξασκηθούν με κατάλληλες πρακτικές, ώστε να κατακτήσουν σταδιακά τις χρονικές 

έννοιες. 

Για παράδειγμα, τα παιδιά παρατηρούν φωτογραφίες της γιαγιάς σε διάφορες 

ηλικίες και συγκρίνοντας κάνουν διαπιστώσεις, όπως λόγου χάρη: Η γιαγιά όταν ήταν 

νέα ήταν πιο ψηλή και είχε καστανά μαλλιά ενώ τώρα τα μαλλιά της είναι γκρίζα.  

Άλλη κατάλληλη πρακτική είναι η  ανάρτηση μιας ιστοριογραμμής στον τοίχο του 

νηπιαγωγείου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όπου θα συμπληρώνονται διαρκώς 

καινούρια στοιχεία,69 την αναφορά από γονείς και νηπιαγωγούς σε γεγονότα του 

παρελθόντος και επίσης κάνοντας συγκρίσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής των 

νηπίων με ένα παιδί του Μεσοπολέμου. Άλλη κατάλληλη δραστηριότητα είναι η 

σύγκριση φωτογραφιών της γειτονιάς τους του «χθες» και του «σήμερα». 

Οι παραστάσεις του χώρου και του χρόνου γίνονται περισσότερο κατανοητές 

από τα παιδιά με την εξέλιξή τους και την ανάπτυξη τους. Η πρόσληψη των 

ιστορικών γνώσεων πραγματοποιείται με τους προσδιορισμούς χώρου και χρόνου. Οι 

ερωτήσεις του τύπου: Τι συνέβη, πού και πότε συνέβη;  

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας τις βασικές γνώσεις των παιδιών πάνω σε 

χρονικές έννοιες, όπως χθες, σήμερα, τώρα, και ενσωματώνοντάς τις σε ποικίλες 

δραστηριότητες δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να κατανοήσουν χρονικές έννοιες 

απαραίτητες για τη διδασκαλία της Ιστορίας που είναι και το ζητούμενο. Μάλιστα 

βοηθούν τα παιδιά να εμπλουτίσουν τις ήδη κατεκτημένες γνώσεις και να τις 

προεκτείνουν.70 

Αν οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τα παιδιά να μετέχουν συχνά σε 

δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να αποκτήσουν μια αίσθηση του παρελθόντος, 

όπως, π.χ., να ταξινομούν διάφορα αντικείμενα σε χρονολογική σειρά (π.χ. εικόνες με 

μεταφορικά μέσα διαφόρων εποχών), τα παιδιά θα αποκτήσουν σχετικές εμπειρίες, οι 

οποίες θα συμβάλουν στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου.71 

 
69Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 61. 
70Ζακοπούλου, Αγνή., Παιχνίδια με το χρόνο για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά: Η ψυχοπαιδαγωγική της 
έννοιας του χρόνου, (Εκκρεμές, 1995), σελ. 70-71. 
71 Hoodless, Pat, Time and Timelines in the Primary School, ( London: The Historical Association, 
1996), σελ. 13. 
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Για να κατανοήσουν τα παιδιά τις χρονικές έννοιες, οι εκπαιδευτικοί 

οφείλουν να αναπτύξουν δεξιότητες στους μαθητές τους, που θα τους βοηθήσουν να 

αποκτήσουν γνώσεις, όπως ότι όλοι οι άνθρωποι αλλάζουν στη διάρκεια της ζωής 

τους, μεγαλώνουν, αλλάζουν ενδιαφέροντα, ότι ακόμα και οι τόποι αλλάζουν ως προς 

την εμφάνιση ή τη χρήση τους, ότι τα μέρη και τα πράγματα ενίοτε παραμένουν τα 

ίδια, ότι οι άνθρωποι γιορτάζουν ιδιαίτερα γεγονότα και ημερομηνίες και χρονολογίες 

όπως γενέθλια, εθνικές και θρησκευτικές γιορτές, ότι οι άνθρωποι διαιωνίζουν τις 

παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου που διαφέρουν από τις παραδόσεις άλλων 

λαών ή άλλων ανθρώπων του ίδιου τόπου.72 

Για να κατανοήσουν, όμως, τα παιδιά τον ιστορικό χρόνο πρέπει πρώτα να 

τον συνδέσουν με τη χρονολογική σκέψη, κάτι που είναι αδύνατο στα παιδιά 

προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Η κατάκτησή του γίνεται εξελικτικά και 

έτσι θα επέλθει και η κατάκτηση της ιστορικής γνώσης.73 Ποικίλες δημοσιεύσεις 

ερευνών και πρακτικές που εφαρμόζονται στις σχολικές τάξεις αποδεικνύουν πως οι 

απεικονίσεις και οι ιστορίες, όπως αφήγηση ιστορίας και ταξινόμηση εικόνων αυτής 

με χρονολογική σειρά, μπορούν να βοηθήσουν ώστε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.74 

Η χρονική αλληλουχία καθημερινών γεγονότων είναι ίσως το πρώτο βήμα 

για την κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Η δημιουργία για παράδειγμα ενός 

ημερολογίου- παρουσιολογίου όπου τα παιδιά θα μπορούν να συμπληρώνουν μόνα 

τους την παρουσία τους θα μπορούσε να είναι μία δραστηριότητα για να ξεκινήσει 

κανείς. Επίσης κάποιες βοηθητικές λέξεις ή φράσεις όπως: «τώρα», «πριν», «μετά», 

«πριν γεννηθείς» κ.ά. βοηθούν στην κατανόηση του χρόνου καθώς και η συζήτηση 

για τις δράσεις του Σαββατοκύριακου.75 

Άλλη ελκυστική δραστηριότητα είναι η χρήση μύθων και παραμυθιών αλλά 

και ιστορίες που αναφέρονται στα περασμένα. Ο εκπαιδευτικός αφηγείται μια ιστορία 

στα παιδιά και έπειτα τα καλεί να την αναδιηγηθούν βάζοντας τα γεγονότα στη 

σωστή χρονολογική σειρά ενθαρρύνοντάς τα να χρησιμοποιούν λέξεις όπως: στην 

 
72Κουτσουβάνου Ευγενία & Ομάδα εργασίας, Οι κοινωνικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση 
(Αθήνα: Οδυσσέας, 1999), σελ. 69. 
73Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π.,σελ. 49-50. 
74De Groot – ReuvekampM.J.et al, «The understanding of historical time in the primary history 
curriculum in England and the Netherlands», Jοurnal of Curriculum Studies, Vol. 46, No. 4 (2014), 
σελ. 487-514. 
75Ζακοπούλου, Αγνή, Παιχνίδια με το χρόνογια μικρά και μεγαλύτερα παιδιά: Η ψυχοπαιδαγωγική της 
έννοιας του χρόνου, (Εκκρεμές, 1995), σελ. 72-73. 
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αρχή, μετά, αργότερα, στο τέλος. Εναλλακτικά ο εκπαιδευτικός δίνει ανακατεμένες 

κάρτες στα παιδιά, οι οποίες αφηγούνται μια ολοκληρωμένη ιστορία, με αρχή, μέση 

και τέλος και τα καλεί να τις βάλουν στη σωστή χρονολογική σειρά.76 

Άλλες δραστηριότητες που βοηθούν τον εκπαιδευτικό προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι οι εξής: 

α)Εμπειρία και σύγκριση χρονικών διαστημάτων. Η αίσθηση του χρόνου για 

τα παιδιά είναι προσωπική. Γι’ αυτό χρειάζονται συγκεκριμένες εμπειρίες για να 

μπορέσουν να κατανοήσουν τα χρονικά διαστήματα (π.χ. κλεψύδρες ή συζητήσεις 

του τύπου «θα μιλήσουμε γι’ αυτό που σε απασχολεί όταν επιστρέψουμε από την 

αυλή»).77 

β)Πρόβλεψη, αναστοχασμός και περιγραφή μιας σειράς γεγονότων. Τα παιδιά 

μέσα από ερωτήσεις θα βοηθηθούν να προβλέπουν γεγονότα που μπορούν να 

συμβούν στο κοντινό μέλλον και να θυμούνται γεγονότα από το παρελθόν που έχουν 

νόημα γι’ αυτά και είναι συνδεδεμένα με κάποια συναισθήματα. Το σύστημα του 

σχεδιασμού, της πραγματοποίησης και του αναστοχασμού του προγράμματος 

βοηθάει τα παιδιά να μάθουν σταδιακά και μελλοντικά να προβλέπουν και να 

ανακαλούνγεγονότακαι καταστάσεις σε καθημερινή βάση. Στον αναστοχασμό της 

σειράς των γεγονότων βοηθούν και οι πίνακες με τις καθημερινές δραστηριότητες, τις 

εποχές, τους μήνες, τα μηνύματα κ.ά.78 

Το παιχνίδι αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ολόπλευρης ανάπτυξης του 

παιδιού και είναι απόλυτα συνυφασμένο με τη ζωή του. Κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού, το παιδί βρίσκεται σε ένα δικό του κόσμο, ο οποίος τοποθετείται μεταξύ 

της φαντασίας και της πραγματικότητας. Καλλιεργείται η σκέψη του καθώς και η 

έκφρασή του μέσω του παιχνιδιού. Τέλος το παιχνίδι, το οποίο αποτελεί βασική 

δραστηριότητα και κυριαρχεί στη ζωή του παιδιού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε 

να κατανοήσουν τα παιδιά τις έννοιες του χρόνου. 

Ακολουθούν κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες –δραματοποιήσεις, οι 

οποίες με τις κατάλληλες προϋποθέσεις θα οδηγήσουν στην επίτευξη των παραπάνω. 

 
76Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τ. Α’, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2002, σελ. 599. 
77Ντολιοπούλου, ό.π., σελ. 187. 
78Ντολιοπούλου, ό.π.,σελ. 187. 
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Το παιχνίδι ρόλων και η δραματοποίηση79 βοηθάει στην κατάκτηση και στην 

αφομοίωση νέων πληροφοριών, καθώς είναι μία ιδιαίτερα αγαπητή εκπαιδευτική 

δραστηριότητα για τα παιδιά, ιδιαίτερα για μικρότερες ηλικίες. Πιο συγκεκριμένα: 

α)Έχοντας ήδη ασχοληθεί με την εποχή π.χ. του Περικλή και έχοντας τα παιδιά 

συλλέξει με τη βοήθεια των γονέων τους αλλά και στο νηπιαγωγείο αρκετές 

πληροφορίες για τη ζωή του Περικλή και την εποχή του, μπορούν μέσα από ένα 

παιχνίδι ρόλων να μάθουν νέες, αλλά κυρίως να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες 

πληροφορίες που έχουν. 

β) Επίσης, μετά από μία επίσκεψη σε ένα μουσείο και παρατηρώντας τα μαγειρικά 

σκεύη και τις τροφές που έτρωγαν την αντίστοιχη εποχή, μπορούμε να μαγειρέψουμε 

π.χ. σε πήλινα σκεύη κι εμείς ή να βρούμε μία συνταγή από τη συγκεκριμένη εποχή. 

γ) Τα παιδιά θα μπορούσαν επίσης να κάνουν μάθημα σε μια ειδικά διαμορφωμένη 

αίθουσα η οποία να διαθέτει διάφορα αντικείμενα του παρελθόντος όπως παλιά 

θρανία κ.ά. (π.χ. Μουσείο Σχολικής Ζωής στα Χανιά ή το Κρητικό σπίτι στο 

Μουσείο Λυχνοστάτης). 

Για να πραγματοποιηθούν, όπως αναφέρθηκε, όλες οι παραπάνω 

δραστηριότητες με επιτυχία, οφείλει ο εκπαιδευτικός να έχει δημιουργήσει τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή να έχει δώσει στα παιδιά ένα ιστορικό πλαίσιο 

μέσα από αφήγηση ίσως ή μέσα από εικόνες ή ενδεχομένως μέσα από την επίσκεψη 

σε ένα μουσείο.  

Η αφήγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 

αφόρμηση που σε συνδυασμό με το κατάλληλο υλικό και τα κατάλληλα ρούχα θα 

δώσει το έναυσμα να προσεγγίσουν τα παιδιά το εκάστοτε ιστορικό θέμα.80 

Πριν ξεκινήσει η δραματοποίηση, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να εξηγήσει στα 

παιδιά ότι θα πρέπει να συμπεριφέρονται σαν κανονικοί ηθοποιοί. Όσο περισσότερες 

πληροφορίες έχουν συλλέξει τα παιδιά για την εποχή που αναβιώνουν, τόσο το 

καλύτερο. Σε αυτό μπορεί να εμπλέξει ο εκπαιδευτικός και τους γονείς των παιδιών, 

ώστε να τα βοηθήσουν να αντλήσουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες.81 

Μια άλλη κατάλληλη δραστηριότητα που φαίνεται να βοηθάει τα παιδιά να 

κατανοήσουν το χρόνο είναι η τέχνη. Η έρευνα που έγινε σε δύο ανεξάρτητες  ομάδες 

 
79 Παπαδόπουλος,  Σίμος.,  Παιδαγωγική του Θεάτρου, (Αθήνα:2010), σελ.121. 
80Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π.,σελ.94-99.  
81Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π.,σελ.106. 
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μαθητών της Αυστραλίας, επιβεβαιώνει την παραπάνω παραδοχή. Οι ερευνητές 

ζήτησαν από την πρώτη ομάδα παιδιών, ηλικίας 5 έως 8 ετών, να απαντήσουν με μια 

ζωγραφιά στην ερώτηση: «Πώς μοιάζει το μέλλον»;. Στη δεύτερη ομάδα, η οποία 

αποτελούνταν από παιδιά ηλικίας 12-14 ετών, ζητήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση: 

«Πώς μοιάζει η ιστορία»;82 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν την 

ικανότητα, ως πολίτες του  παρόντος και του μέλλοντος, να οικοδομούν γνώσεις, να 

κάνουν συσχετίσεις, να προβλέπουν και να σχηματίζουν θεωρίες. Η έκφραση των 

παιδιών μέσω της τέχνης παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, διότι μέσω 

αυτής, προβληματίζονται και αναζητούν απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα. Μέσα 

από την τέχνη τα παιδιά εκφράζονται, χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, κάνουν 

συνδέσεις.83 

Τα παιδιά παρατηρούν ένα έργο τέχνης, το ερμηνεύουν, συγκινούνται, 

επηρεάζονται οι σκέψεις και οι ιδέες τους, διδάσκονται και ενδεχομένως εμπνέονται 

για να δημιουργήσουν νέες μορφές ή νέο περιεχόμενο. Πολλοί ζωγράφοι έχουν 

απεικονίσει σκηνές σε πίνακες ζωγραφικής ή γλυπτά από την αρχαιότητα, αλλά και 

από άλλες σημαντικές εποχές και γεγονότα, οι οποίοι βοηθούν τα παιδιά να έχουν 

εικόνα από μία συγκεκριμένη εποχή ή αντικείμενο, όταν ακόμα δεν ήταν δυνατή η 

αποτύπωση τους σε φωτογραφίες ή άλλα εποπτικά μέσα.84 

Όλες οι δραστηριότητες που περιγράφονται παραπάνω σκοπεύουν να 

βοηθήσουν τα μικρά παιδιά να κατανοήσουν τη χρονική ροή των ιστορικών 

γεγονότων, ότι δηλαδή οι χρονικές στιγμές διαδέχονται η μία την άλλη και 

παρερχόμενες, δεν επανέρχονται πλέον. Ο ρόλος του νηπιαγωγείου και του 

δημοτικού σχολείου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθητών του, 

συμπεριλαμβανομένης εκτός της γνωστικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, και της 

ανάπτυξης του ενδιαφέροντος και της αγάπης των μαθητών στην ιστορία και στην 

εξέλιξη των ανθρώπων αλλά και των πολιτισμών σε όλες τις εποχές.85 

 
82S. Rudolph&S. Wright, «Drawingout the value of the visual: children and young people theorizing 
time through art and narrative», Journal of  Curriculum Studies, vol. 47, No. 4 (2015), σελ. 486–507.  
83 S. Rudolph & S. Wright, «Drawing out the value of the visual: children and young people theorizing 
time through art and narrative», Journal of  Curriculum Studies, vol. 47, No. 4 (2015),σελ. 486 –507.  
84Βώρος, Φανούριος Κ., Η διδασκαλία της Ιστορίας με αξιοποίηση της εικόνας, (Αθήνα, 1993), σελ. 46. 
85Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τ. Α’, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2002, σελ. 603. 
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3.2 Η πρόσληψη χρονικών και ιστορικών εννοιών από τα παιδιά προσχολικής 
και πρωτοσχολικής ηλικίας 
 

Οι χρονικές έννοιες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να 

διδαχθεί το μάθημα της Ιστορίας ιδιαίτερα σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής 

ηλικίας.86 Οι εκπαιδευτικοί παλαιότερα απέφευγαν να διδάξουν Ιστορία σε παιδιά 

μικρής ηλικίας, αφού θεωρούσαν πως δεν ήταν ικανά να αντιληφθούν τον ιστορικό 

χρόνο και δεν προσπάθησαν μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες να βοηθήσουν τα 

παιδιά να αποκτήσουν ιστορική γνώση. Πολλές μελέτες όμως τα τελευταία χρόνια 

υποστηρίζουν ότι τα παιδιά μπορούν από πολύ νωρίς να έλθουν σε επαφή με ιστορικά 

γεγονότα, εφόσον αυτό που διδάσκονται είναι Ιστορία και όχι μια 

προκατασκευασμένη και επιλεκτική γνώση, η οποία παρουσιάζεται και ως η 

μοναδική αλήθεια.87 

ΟPiaget88 εξέφρασε την άποψη ότι οι χρονικές έννοιες είναι δύσκολο να 

γίνουν αντιληπτές από τα μικρά παιδιά. Ο ιστορικός χρόνος συνδέεται με τη 

χρονολογική σκέψη, η οποία δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη στο πεντάχρονο παιδί, αφού 

αυτό έχει περιορισμένη αντίληψη του χρόνου και η γνώση του για το παρελθόν είναι 

μικρή. Η κατάκτηση του ιστορικού χρόνου αναπτύσσεται στα παιδιά εξελικτικά 

επομένως και η ιστορική γνώση. Επίσης, «σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας 

υποστηρίζει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να αντιληφθούν από το 

παρελθόν μόνο γεγονότα. Μετά το ενδέκατο ή δωδέκατο έτος της ηλικίας του 

μεγιστοποιείται ο ρόλος της μάθησης στη γνωστική εξέλιξη του παιδιού σε σχέση με 

τη φυσιολογική του ωρίμανση».89 

Σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει πως οι παραπάνω απόψεις δεν ισχύουν. 

Αναφορικά με τη διαπίστωση της κατανόησης του χρόνου από τα παιδιά, νέες 

σχετικές έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά έχουν σε σημαντικό βαθμό επίγνωση του 

 
86Αβδελά, Ιστορία και σχολείο, ό.π., σελ. 11. 
87Husbands,Chris.,Τι σημαίνει διδασκαλία της Ιστορίας: Γλώσσα, ιδέες και νοήματα, μτφ. Απ. 
Λυκούργος,  (Αθήνα, 2004), σελ. 34. 
88Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π.,σελ. 49. 
89 Ζάχαρη, «Ψυχολογική θεμελίωση του μαθήματος της Ιστορίας», Σχολείο και Ζωή, 10, (Οκτώβριος 
1980), σελ. 67. 
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χρόνου, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά έρχονται σε επαφή με πληροφορίες που είναι 

συμβατές με το στάδιο της νοητικής τους ανάπτυξης.90 

Ο Vygotsky θεωρεί ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει «να προπορεύεται από το 

στάδιο ανάπτυξης του παιδιού και να το καθοδηγεί και μέσα από κατάλληλα 

επιλεγμένες δραστηριότητες και κυρίως μέσω της αλληλεπίδρασης όλων των 

εμπλεκόμενων, μπορεί να προωθηθεί η διδασκαλία της Ιστορίας ακόμη και στην 

Προσχολική Εκπαίδευση» (η διδασκαλία της εγγύτατης ανάπτυξης).91 

 Σε αντίθεση με τον Piaget , οBruner θεωρεί πως κάθε γνωστικός κλάδος έχει 

μια ορισμένη δομή και μπορεί να αναλυθεί σε ορισμένες «κεντρικές, βασικές 

έννοιες», τις οποίες μπορούν να αντιληφθούν  ακόμη και τα μικρά παιδιά, αν αυτές 

παρουσιάζονται σε εκείνα από τους νηπιαγωγούς με κατάλληλο τρόπο.92Η θεώρηση 

του Bruner φάνηκε να επηρέασε το Αναλυτικό πρόγραμμα της Μεγάλης Βρετανίας 

αφού ήδη από το 1988 όλοι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μελετούν Ιστορία, 

ακόμη και οι πολύ μικροί( 5-7 ετών)».93 

 Από το 1970 – 1980 πραγματοποιήθηκαν αρκετές έρευνες από τις οποίες 

προέκυψαν νέα δεδομένα για τις δυνατότητες των μικρών παιδιών.94 Οι νεότερες 

έρευνες χρησιμοποίησαν νέες μεθόδους ώστε να συλλέξουν δεδομένα: όπως ανοικτές 

συνεντεύξεις και εργασίες μέσα στα πλαίσια της τάξης που βασίζονταν σε αφηγήσεις 

ή άλλο εποπτικό υλικό και έδιναν την αφορμή στους μαθητές να μιλήσουν για το 

παρελθόν.95 

Το 1996 οι Barton& Levstik προκειμένου να διατυπώσουν συμπεράσματα για 

την κατανόηση του χρόνου από μικρά παιδιά, διεξήγαγαν 58 συνεντεύξεις ανοικτού 

τύπου σε παιδιά ηλικίας 5–11 ετών. Στα παιδιά δόθηκαν εικόνες από διαφορετικές 

περιόδους της Αμερικανικής ιστορίας και τους ζητήθηκε να τις τοποθετήσουν στη 

σειρά. Διαπιστώθηκε πως ακόμα και τα μικρότερα παιδιά είχαν αρκετές γνώσεις για 

το παρελθόν οι οποίες αυξάνονταν ανάλογα με την ηλικία. Τα παιδιά μέχρι και την 

 
90 Hoodless, «Why Teach about Time in the Primary School?»,Primary History 17 (Nov. 1997), σελ. 
11-12. 
91Vygotsky,Lev., Thought and language, (Cambridge, MA: Harvard University Press), σελ.104. 
92Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π.,σελ. 56. 
93Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 57. 
94Hoodless, P.,Children’s awareness of time in story and historical fiction. In P. Hoodless (Eds.), 
History and English in Primary school: Exploiting the links. (London and New York: Routledge, 1998) 
σελ. 103. 
95K. C. Barton, K.C., «Oh, That’s a Tricky Piece!»: Children, Mediated Action and the Tools of 
Historical Time». The Elementary School Journal, Vol 103 (No 2), 2002,σελ. 162. 
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Τρίτη δημοτικού δεν έδιναν ωστόσο σημασία στις χρονολογίες. Η σύνδεση των 

εικόνων με τις ημερομηνίες μπορούσε να γίνει σε ικανοποιητικό βαθμό από τους 

μαθητές της Πέμπτης δημοτικού. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα 

παιδιά είναι ικανά να κατανοούν την ιστορία και στις μικρότερες ηλικίες. Ωστόσο οι 

ημερομηνίες είναι δύσκολο να κατανοηθούν.96 

Ο West το 1981 ισχυρίσθηκε ότι τα παιδιά αναπτύσσουν μια αίσθηση για το 

χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια του δημοτικού. Διεξήγαγε έρευνα σε μαθητές ηλικίας 7-

11 ετών και κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα μικρά παιδιά ταξινομούν αντικείμενα 

και εικόνες με ακρίβεια. Ισχυρίστηκε επίσης πως η χρήση χρονογραμμών μπορεί να 

βελτιώσει την ικανότητα αυτή έως  ότου τα παιδιά γίνουν 12 ετών.97 

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η Harnett το 1993 η οποία 

πραγματοποίησε προσωπικές συνεντεύξεις σε παιδιά ηλικίας 5,7,9 και 11 χρονών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία είχαν μια αίσθηση του 

χρόνου. Ωστόσο πολλοί μαθητές συνάντησαν δυσκολία στο να συνδέσουν το χρόνο 

με τους κατάλληλους αριθμούς.98 

  

3.3. Η γραμμή του χρόνου, ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των παιδαγωγών 
για να «διδάξουν» το χρόνο 
 

Το να σκεφτόμαστε την Ιστορία σαν μια γραμμή του χρόνου, είναι ένας 

εναλλακτικός τρόπος να εκφράσουμε την αίσθηση του χρόνου και ένα βοηθητικό 

μέσο για την κατανόηση του ιστορικού χρόνου από τα παιδιά.99 Οι εποχές κάνουν 

κύκλους και η ζωή θεωρείται ένα ταξίδι από την νεότητα στην ενήλικη ζωή, η οποία 

ολοκληρώνεται παρά μόνο με το θάνατο. Ζωγραφίζοντας για παράδειγμα, τη ζωή 

ενός ανθρώπου πάνω στη γραμμή του χρόνου θα μπορούν τα παιδιά να τον 

παρατηρήσουν σε διάφορες φάσεις της ζωής του και να ανακαλύψουν τις διαφορές 

που επιφέρει πάνω του ο χρόνος. 
 

96K. C. Barton & L. S. Levstik. «Back When God Was Around and Everything: Elementary Children’s 
Understanding of History Time». American Educational Research Journal, Vol 33 (No 2),  1996, σελ. 
421-422. 
97West, J., Time Charts. Education 3-13, Vol 10 (No 1), 1982, σελ. 48-50. 
98Harnett, P. ,«Identifying Progression in Children’s Understanding: The use of visual materials to 
assess primary school children’s learning in history». Cambridge Journal of Education, Vol 23 (No 2), 
1993,σελ. 137-154. 
99Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 60. 
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Όσον αφορά στα παιδιά, μπορεί η αίσθηση που έχουν για το χρόνο να είναι 

ατελής, αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι τα παιδιά δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε 

δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη διαδοχή γεγονότων, όπως προανέφερα. 

Επισημάνθηκε παραπάνω πως το επίπεδο ανάπτυξής τους επηρεάζει την κατανόηση 

της χρονολόγησης, ωστόσο με τις κατάλληλες δραστηριότητες και συστηματικά από 

τη μεριά της εκπαιδευτικού μπορούν τα παιδιά να εξασκηθούν στην κατανόηση του 

χρόνου.  

Πρόκειται για μια οριζόντια γραμμή που αναπαριστά την πορεία του χρόνου, 

ξεκινώντας από το παρελθόν και καταλήγοντας στο παρόν, καθώς προχωρούμε από 

τα αριστερά προς τα δεξιά. Για παράδειγμα, μια απλοϊκή γραμμή του χρόνου είναι 

μια οριζόντια ευθεία που στο αριστερό της μέρος είναι οι φωτογραφίες των 

παππούδων, στο μέσον είναι οι φωτογραφίες των γονέων και δεξιά είναι οι 

φωτογραφίες των παιδιών της οικογένειας.100 Άρα, η γραμμή του χρόνου μπορεί 

κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική ζωή των παιδιών. 

Η χρονική γραμμή μπορεί να αναφερθεί και σε σημαντικές περιόδους της 

ιστορίας μας, όπως για παράδειγμα η Μινωική, η Κλασσική, η εποχή του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, η Βυζαντινή και η Σύγχρονη. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να κατασκευάζει 

την ιστοριογραμμή έτσι, ώστε να είναι καλαίσθητη αλλά και ανθεκτική προκειμένου 

να παραμένει αναρτημένη για όλο το σχολικό έτος και να μπορεί να χρησιμοποιείται 

κατά διαστήματα. 101 

Μια τέτοιου είδους γραμμή περιλαμβάνει λέξεις όπως «πριν», «τώρα» και 

«μετά». Βοηθάει τα παιδιά να εισαχθούν στην έννοια της ακολουθίας και επίσης 

μπορεί να παρασταθεί κατά θέμα, π.χ. ενδυμασίες, μεταφορικά μέσα κ.ά.102 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει μια γραμμή του χρόνου στον τοίχο 

της σχολικής τάξης και πάνω εκεί να τοποθετήσει σημαντικές χρονικές φάσεις της 

Ιστορίας, ώστε να διαπιστώνουν το παρελθόν και το παρόν, το σήμερα. Κρίνεται 

σωστό η γραμμή αυτή να αναρτάται σε εμφανές σημείο της τάξης και να 

εμπλουτίζεται με σημαντικά γεγονότα όποτε κρίνεται απαραίτητο.103 

 
100Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 60. 
101Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 61. 
102Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 60-63. 
 
103Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ 60-63. 
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Εκτός από το «0», το σημείο γέννησης του Χριστού, μπορεί η εκπαιδευτικός 

να τοποθετεί πάνω στην ιστοριογραμμή χρονολογίες, που είναι σημαντικές για τη 

ζωή των παιδιών, για παράδειγμα, οι χρονολογίες γέννησής τους, η ημερομηνία και 

χρονολογία της βάφτισής τους, η ημερομηνία που φοίτησαν για πρώτη φορά στο 

σχολείο, στις οποίες  επανέρχονται ξανά και ξανά. 

Ο Hodkinson χρησιμοποίησε μια μέθοδο διδασκαλίας για να διδάξει τη 

χρονολόγηση και χρησιμοποιούσε ιστοριογραμμές σε κάθε μάθημα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνάς του έδειξαν ότι η χρήση των ιστοριογραμμών και των 

καρτών χρόνου βοηθούν στην κατανόηση της χρονολόγησης και της διάρκειας.104 

 

3.4 Η αξία των εποπτικών μέσων 
 

Τα εποπτικά μέσα αποτελούν άλλο ένα κατάλληλο εργαλείο για την 

πρόσληψη χρονικών εννοιών από τα παιδιά. Οι εικόνες είναι για παράδειγμα πολύ 

χρήσιμες, αφού τα παιδιά τις παρατηρούν και συζητούν για αυτές..  Ενδεικτικά 

δίνονται στα παιδιά εικόνες αντικειμένων διαφορετικών εποχών και εκείνα καλούνται 

να τις παρατηρήσουν και να κάνουν συγκρίσεις, για παράδειγμα, σε  σκεύη ή αγγεία 

διαφορετικών εποχών. Μας ενδιαφέρει η κατανόηση της εικόνας από τα παιδιά και 

διαμέσου αυτής η κατανόηση της εποχής που δημιουργήθηκε η εικόνα. «Είναι 

μάλιστα πιθανό να προσφέρει η εικόνα καλύτερη πορεία διείσδυσης του μελετητή 

στο νόημα της εποχής και καλύτερο μορφωτικό αποτέλεσμα». 105 

Ως παράδειγμα εποπτικού υλικού μπορούμε να αναφέρουμε και τις 

ασπρόμαυρες φωτογραφίες, που συνήθως προέρχονται από περασμένες χρονικές 

περιόδους, αν και δεν αποτελούν απόλυτα δείγματα παλαιότητας, αφού ακόμα και 

σήμερα οι άνθρωποι εμφανίζουν ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Είναι λοιπόν 

πραγματικά μια πρόκληση να δώσουμε στα παιδιά ασπρόμαυρες και έγχρωμες 

φωτογραφίες και να τους ζητήσουμε να τις ταξινομήσουν. Τα παιδιά σε αυτή την 

 
104Hodkinson, How to teach Chronology in KSI & KS2. Ανακτήθηκε από 
https://www.teachprimary.com/learning_resources/view/how-to-teach-chronology-in-ks1-ks2 στις 
07/06/2020 
105Βώρος, ό.π., σελ. 38. 
 

https://www.teachprimary.com/learning_resources/view/how-to-teach-chronology-in-ks1-ks2
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περίπτωση χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους, ενεργοποιούνται και δεν μένουν 

παθητικοί δέκτες της εικόνας.106 

Σε μια έρευνα που έγινε από τους Levstik και Keith107 δόθηκαν σε πενήντα 

οκτώ μαθητές,  ηλικίας 8 ετών, τριών ομάδων πληθυσμού (αστική, ημιαστική και 

αγροτική),εννέα εικόνες για να τις παρατηρήσουν και να «σκεφτούν φωναχτά» για 

αυτές. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρέχουν αυξημένα στοιχεία σχετικά με 

το είδος και τις πηγές της ιστορικής γνώσης των παιδιών και τον τρόπο με τον οποίο 

αναπτύσσουν αυτή τη γνώση. 

Παρατηρήθηκε, κατά τη διάρκεια της έρευνας, πως τα παιδιά ήταν άνετα με 

τις εικόνες και πως αυτή η δραστηριότητα υποστηρίζει ιδιαίτερα μια αναπτυσσόμενη 

αίσθηση χρονολόγησης. Τα παιδιά ερμηνεύουν αυτά που βλέπουν, συζητούν και 

καταλήγουν σε συμπεράσματα.108 

Προκειμένου να χρησιμοποιήσει κανείς τις εικόνες στη διδασκαλία του, θα 

πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του τα εξής:109 

α)την «ταυτότητα» της εικόνας, αυτά που πρέπει να γνωρίζει ο 

εκπαιδευτικός για την εικόνα πριν τη χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία του. 

β) την «ανάγνωση» της εικόνας, η συζήτηση που γίνεται δηλαδή ανάμεσα 

στον εκπαιδευτικό και στους μαθητές του, ο οποίος τους καλεί να εξηγήσουν τι 

ακριβώς παρατηρούν στην εικόνα.  

Για μια καλή διδασκαλία δεν χρειάζονται πολλές εικόνες. Αρκούν συνήθως 

1-2, αρκεί να έχουμε πληροφορίες. Οι πληροφορίες επεκτείνονται όσο απαιτεί το 

μάθημα και όσο δείχνει ενδιαφέρον το ακροατήριο. Επίσης, ο χρόνος που θα 

παρουσιαστεί η εικόνα στους μαθητές έχει ιδιαίτερη σημασία. Συνήθως η εικόνα 

συνοδεύει την αφήγηση και λειτουργεί ως αφόρμηση στο θέμα που επιδιώκουμε να 

διδάξουμε. Εναλλακτικά μπορούμε να κλείσουμε τη διδασκαλία μας με την ανάλυση 

μιας εικόνας.110 

 
106Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 63. 
107Levstik, Linda S., & Keith, Barton C., «They still use some of their past: historical salience in 
elementary children’s chronological thinking», Journal of  Curriculum Studies, 28: 5, σελ. 531-576. 
108Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 65. 
109Βώρος,  ό.π., σελ. 39. 
110Βώρος, ό.π., σελ. 44-45. 
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Άλλο εποπτικό μέσο που μπορεί να εμπλουτίσει τη διδασκαλία είναι και ο 

διαδραστικός πίνακας. Πρόκειται για ένα πίνακα που συνδυάζει τον πίνακα με τον 

υπολογιστή. Απαρτίζεται από μια επιφάνεια εργασίας η οποία συνδέεται με έναν 

βιντεοπροβολέα και με έναν υπολογιστή. Το χαρακτηριστικό του γνώρισμα που τον 

κάνει ιδιαίτερο είναι ότι ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδρά μαζί του,  είτε αγγίζοντάς 

τον είτε γράφοντας πάνω του με μια ειδική γραφίδα. Ανήκει στα τεταρτογενή Μέσα 

(επικοινωνία μέσω υπολογιστή, π.χ. διαδίκτυο).111 Για τον διαδραστικό πίνακα έχει 

γίνει εκτενέστερη αναφορά στο τρίτοκεφάλαιο. 

Τα εποπτικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με συνέπεια αρχίζοντας 

από τις μικρές ηλικίες αλλά με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας, διότι αποτελούν για τα 

παιδιά ένα δυναμικό μέσο, που τους επιτρέπει να αναπτύξουν συνειρμικά δίκτυα, 

δηλαδή, γνωστικά μοντέλα που ενσωματώνουν τις γνωστές αρχές της συσχέτισης για 

να εκπροσωπούν βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης μνήμης. 112 

Ο ευαίσθητος εκπαιδευτικός καλείται να οργανώσει εκείνες τις 

δραστηριότητες που θα είναι κατάλληλες, ώστε να επεκτείνει τις γνώσεις των 

μαθητών του και να τους οδηγήσει στην αναζήτηση της αλήθειας. Όμως αυτού του 

είδους η διδασκαλία του χρόνου, θα πρέπει να γίνεται όχι αποσπασματικά,  αλλά με 

ένα συστηματικό τρόπο, από την πολύ μικρή ηλικία, ώστε τα παιδιά να 

εξοικειώνονται με τις έννοιες της ακολουθίας, των χρονικών διαστημάτων και της 

διάρκειας. 

 

3.5 Η χρονική ακολουθία ή  διαδοχή 
 

Στο βιβλίο της Δημητριάδου αναφέρεται ότι, σύμφωνα με μεταγενέστερες 

έρευνες του Johoda, το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών για τη χρονική ακολουθία 

αναπτύσσεται με την εξής σειρά: θέματα βιολογίας (π.χ. σπόροι, φυτά, συγκομιδή), 

θέματα τεχνολογίας (π.χ. η εξέλιξη των μηχανών ή των πλοίων) και θέματα 

πολιτισμού (π.χ. η εποχή του Χαλκού, πολιτισμός των Ινδιάνων), οπότε μπορεί να 

 
111Σοφός, Α.,Ο Διαδραστικός Πίνακας στην Εκπαίδευση, (Ρόδος: Π.Τ.Δ.Ε. , 2009), σελ. 6-7. 
112Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τ. Α’, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2002, σελ. 614 - 615. 
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αναπτυχθεί το ενδιαφέρον τους και για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς 

χώρους.113 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον πλούσιο σε 

ερεθίσματα ώστε να εξάπτει τη φαντασία και την περιέργεια των μαθητών. Οφείλει 

να οργανώσει τις κατάλληλες δραστηριότητες που θα μπορούν να συνδεθούν με τις 

προσωπικές εμπειρίες των παιδιών, αφού σε αυτή την ηλικία τα βλέπουν όλα μέσα 

από τον εαυτό τους. Επιπλέον οφείλει να εμπλουτίσει τη διδασκαλία του με 

πρακτικές που διευκολύνουν το σχηματισμό των εννοιών της διαδοχής και της 

διάρκειας, όπως για παράδειγμα αφήγηση ιστοριών ή χρήση εικόνων.114 

Είναι σημαντικό να διδάξουμε την έννοια της ακολουθίας στα παιδιά. Η 

έννοια της ακολουθίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να κατανοήσουν τα 

παιδιά την Ιστορία. Και πολλές φορές το παρελθόν φαίνεται χαοτικό στους μαθητές, 

εκτός αν υπάρχει μια σειρά και μία αλληλουχία στα συμβάντα του παρελθόντος.115 

Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να μπορούν να ταξινομούν σε χρονολογική 

σειρά περασμένα γεγονότα και να τα συνδέουν με το παρόν κατά κάποιο τρόπο, ώστε 

να κάνουν συγκρίσεις, να αξιολογούν και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. 

 Για να τα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να θέτει στα παιδιά βοηθητικά ερωτήματα όπως για παράδειγμα: «Πότε συνέβη 

αυτό;», «Πού μπορούμε να το εντάξουμε στην ιστοριογραμμή μας;». Επίσης, πάνω 

στην ιστοριογραμμή θα πρέπει να τοποθετεί ο εκπαιδευτικός και κάποια σημαντικά 

γεγονότα από τη ζωή των παιδιών, ώστε να μπορούν να κάνουν τη σύνδεση αυτών 

των γεγονότων με το παρόν. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τοποθετήσει 

σημαντικά γεγονότα, όπως η επέτειος του Πολυτεχνείου και να επισημάνει στα 

παιδιά ότι αυτά συνέβησαν πριν γεννηθούν ο μπαμπάς και η μαμά. Συνδέοντας το 

γεγονός με τα οικεία τους πρόσωπα, τα παιδιά θα κατανοήσουν καλύτερα γιατί  και 

πώς τοποθετήθηκε κάθε γεγονός πάνω στη γραμμή του χρόνου. 

Πολύ χρήσιμο υλικό για τέτοιου είδους δραστηριότητες, είναι οι εικόνες τις 

οποίες μπορεί να τοποθετήσει η νηπιαγωγός πάνω στη γραμμή του χρόνου, ώστε να 

παρατηρήσουν τα παιδιά τις διαφορές από τη μια εποχή στην άλλη και να τις 

συγκρίνουν με τις εικόνες του σήμερα. Επιπροσθέτως ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
 

113Δημητριάδου,  ό.π., σελ. 97. 
114Στραταριδάκη - Κυλάφη,ό.π., σελ. 65-69. 
115Στραταριδάκη – Κυλάφη, ό.π.,σελ. 69. 
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συνοδεύει τις εικόνες με βοηθητικές λέξεις όπως «παλιά», «πολύ παλιά», «πάρα πολύ 

παλιά», ή με σημαντικές χρονολογίες που, αν και δεν ανταποκρίνονται στην ηλικία 

τους, αποτελούν εποπτικό μέσο για τα παιδιά.116 

Είναι επίσης πολύ σημαντικό τα παιδιά να εξοικειώνονται με τις έννοιες 

της αλλαγής, της συνέχειας, της ακολουθίας μέσω επιλεγμένων θεμάτων, όπως για 

παράδειγμα η διατροφή ή η ενδυμασία. Μπορούμε να δώσουμε επιπλέον στα παιδιά 

εικόνες μεταφορικών μέσων παλαιότερων και πιο σύγχρονων και να τα 

ενθαρρύνουμε τα τις τοποθετήσουν πάνω σε μια γραμμή του χρόνου. Τα παιδιά με 

αυτό τον τρόπο, ενεργοποιούνται, χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους, παρατηρούν τις 

ομοιότητες και τις διαφορές και κάνουν τη σύνδεση με το παρόν. Επίσης, 

διαπιστώνουν πως κάποια πράγματα μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, ενώ 

άλλα μένουν ίδια, αλλά μπορεί να αλλάζει η χρήση τους, όπως για παράδειγμα, ένα 

κτίριο που άλλοτε ήταν εκκλησία και τώρα χρησιμοποιείται ως μουσείο.117 

Τα παιδιά εξοικειώνονται  με την έννοια της χρονολόγησης μαθαίνοντας 

τις ημέρες της εβδομάδας, τους μήνες και τις εποχές. Οι νηπιαγωγοί οφείλουν να 

επιμένουν στην εκμάθησή τους μέσα από τραγουδάκια, ιστορίες και άλλες 

δραστηριότητες αφού αποτελεί ίσως το πρώτο βήμα για να κατανοήσουν τα μικρά 

παιδιά ότι ο χρόνος κυλάει και κάνει κύκλους. 

 

3.6. Η αλλαγή 
 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εισαγάγουν τα παιδιά στην έννοια της αλλαγής, 

κάνοντας αναφορά σε έννοιες οικείες.  Να καταλάβουν δηλαδή τα παιδιά μέσα από 

παραδείγματα τις αλλαγές που επιφέρει ο χρόνος. Ωστόσο ο τρόπος που θα το κάνουν 

θα πρέπει να είναι κατάλληλος και να ανταποκρίνεται στην ηλικία και τις ανάγκες 

των παιδιών. Κάποιες κατάλληλες δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση είναι 

να ονομάζουν τις ημέρες της εβδομάδας και να αναγνωρίζουν τις αλλαγές των 

εποχών. Μια ενδεικτική δραστηριότητα που προτείνω μέσα στην τάξη είναι να 

συζητήσουμε για τις εποχές και για το πώς μας επηρεάζουν στον τρόπο ντυσίματος.  

 
116Στραταριδάκη - Κυλάφη, ό.π.,σελ. 65-69. 
117Κουτσουβάνου & Ομάδα εργασίας, ό.π., σελ. 69. 
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Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενισχύουν τη μνήμη των παιδιών κάνοντάς 

τους ερωτήσεις του τύπου: «Τι θυμάσαι από τα περσινά σου γενέθλια; Θυμάσαι όταν 

σε βάφτισαν; » ή καλώντας τα να θυμηθούν και να αφηγηθούν εμπειρίες τους. 

«Μίλησέ μας για κάτι που σου συνέβη χθες. Τι κάνατε με την οικογένειά σου το 

Σαββατοκύριακο που μας πέρασε; Τι θα κάνετε τα Χριστούγεννα;».118 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα δραστηριότητα είναι να συζητήσουμε με τα παιδιά 

πώς έχει αλλάξει η σχολική αίθουσα από την αρχή του σχολικού έτους και μετά να το 

διευρύνουμε αυτό και στο ευρύτερο περιβάλλον. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να 

ερευνήσουν, να αναρωτηθούν, να εκφραστούν, να ακούσουν και μέσα από την 

επανάληψη και την εξοικείωση να αποκτήσουν κριτική σκέψη. Μπορούν επίσης να 

συγκρίνουν αντικείμενα. Να συλλέξουν για παράδειγμα παιχνίδια των γονιών ή των 

παππούδων τους και να τα συγκρίνουν. Ή  να χρησιμοποιήσουν τα οικογενειακά 

άλμπουμ τους ώστε να διαπιστώσουν τις αλλαγές που έχει επιφέρει ο χρόνος. 

Μπορούν ακόμα να πάρουν συνέντευξη από τους παππούδες τους για να 

ανακαλύψουν πώς ήταν η ζωή τους παλιότερα, για τις διατροφικές τους συνήθειες, 

την ενδυμασία τους, τα παιχνίδια τους, την εμφάνισή τους και πολλά άλλα 

ενδιαφέροντα πράγματα. Μέσα από τη συνομιλία τους με τα ηλικιωμένα πρόσωπα τα 

παιδιά διαπιστώνουν πως η ζωή συνεχίζεται, πως μεγαλώνουμε όλοι, πως γερνάμε. 

Αντιλαμβάνονται με άλλα λόγια την αλλαγή που επιφέρει το πέρασμα του χρόνου.119 

 

3.7 Προσεγγίζοντας τις χρονικές έννοιες μέσα από προφορικές δραστηριότητες 
 

Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη είναι πολύ 

σημαντικό διότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται αποτελεί παράδειγμα για τα 

παιδιά. Απευθύνει ερωτήσεις και εκείνα απαντούν, μιλούν μεταξύ τους, συζητούν, 

υποδύονται ρόλους μπροστά στους συμμαθητές τους. Τα λόγια τους είναι 

απροετοίμαστα, αυθόρμητα και ενστικτώδη.  

Ο λόγος των εκπαιδευτικών αλλά και των παιδιών αποτελούν απαραίτητα 

συστατικά στοιχεία της παραγωγής ιστορικής γνώσης, άρα ο λόγος θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται με τρόπο που να βοηθάει τους μαθητές να καταλήγουν στην 

 
118Στραταριδάκη – Κυλάφη, ό.π., σελ. 73. 
119Στραταριδάκη – Κυλάφη, ό.π., σελ. 68-69. 
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ερμηνευτική κατανόηση της Ιστορίας. Τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι η χρήση 

κατάλληλης γλώσσας για το παρελθόν όταν οργανώνουν προφορικές δραστηριότητες, 

ώστε ο λόγος τους να αποτελέσει ερέθισμα για τα παιδιά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 

όμως σε ποια ηλικία απευθυνόμαστε, οπότε πρέπει να φροντίζουμε  ο λόγος μας να 

ανταποκρίνεται στις γνώσεις των παιδιών.120 

Η περιγραφή του παρελθόντος από τους εκπαιδευτικούς ασκεί ισχυρή 

επίδραση στο πώς θα συγκροτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τις δικές τους 

εικόνες γι’ αυτό.121 Ωστόσο τα παιδιά θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εκφράζουν τις 

σκέψεις τους για ιστορικά θέματα με το δικό τους τρόπο. Έτσι καλλιεργείται και η 

γλωσσική τους έκφραση, καθώς και όροι συναφείς με την Ιστορία. Καλό είναι να 

επιδιώκει η νηπιαγωγός τη χρήση ονομάτων, όρων και εννοιών, που αφορούν στο 

παρελθόν, μέσω της ανάγνωσης ιστοριών.122 

 

3.8. Προσεγγίζοντας τις χρονικές έννοιες μέσα από αφηγηματικές ιστορίες 

 

Οι αφηγηματικές ιστορίες αποτελούν ένα σημαντικό μέσο που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αρέσκονται να 

ακούν ιστορίες και όταν μάλιστα αυτές συνοδεύονται από τα κατάλληλα αντικείμενα 

και ρούχα, τότε αποτελούν ένα καταπληκτικό τρόπο αφόρμησης σχετικά με ένα 

ιστορικό θέμα που θέλουμε να προσεγγίσουν τα παιδιά. Οι ιστορίες μας βοηθούν να 

δώσουμε στα παιδιά ένα ιστορικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηρίξουμε μετέπειτα 

τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσουμε.  

Οι ιστορίες ήταν ανέκαθεν ένας τρόπος για να προσεγγίσουμε το παρελθόν. 

Τα μικρά παιδιά ακούγοντας αφηγηματικές ιστορίες παρακινούνται να σκεφτούν για 

το παρελθόν. Με την αφήγηση μίας ιστορίας, από τον εκπαιδευτικό ή από έναν 

παππού, τα παιδιά μπορούν να κάνουν συζητήσεις, να θέτουν ερωτήματα, να 

συμμετέχουν, να σκέφτονται, έχοντας ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της αφήγησης. 

Δεν ακούν απλά την αφήγηση, αλλά καλούνται από την εκπαιδευτικό να την 

 
120Στραταριδάκη – Κυλάφη, ό.π., σελ. 73. 
121Αβδελά., ό.π., σελ. 125. 
122Στραταριδάκη – Κυλάφη, ό.π., σελ. 67. 
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αναδιηγηθούν, σκεπτόμενα την ακολουθία των γεγονότων, χρησιμοποιώντας λέξεις 

όπως: «στην αρχή», «μετά», «στη συνέχεια», «στο τέλος» κ.ά.123 

Αφού η αφήγηση είναι τόσο σημαντικό εργαλείο του εκπαιδευτικού, αυτό 

σημαίνει ότι η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναλύει την αφήγηση μέσα στην τάξη μαζί 

με τους μαθητές της. Δηλαδή να τους καλεί να αφηγούνται και αυτοί. Θα μπορεί να 

προετοιμάζει, για παράδειγμα, για τους μαθητές τις ερωτήσεις σχετικές με την 

ιστορία, όπως: 

1) Πότε συνέβη η ιστορία πραγματικά; 

2) Είναι  πραγματική ή φανταστική; 

3) Πώς το καταλάβατε; 

4) Τι άλλο γνωρίζετε για εκείνη την εποχή; 

5) Πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε; 

6) Ήταν η ζωή διαφορετική από τη ζωή μας σήμερα;124 

 

Εναλλακτικά ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να διηγηθούν κάτι από την 

προσωπική τους ζωή. Για παράδειγμα ενθαρρύνει τα παιδιά να διηγηθούν μια δράση 

του Σαββατοκύριακου που πέρασε. Αν το παιδί συναντά δυσκολίες κατά τη διάρκεια 

της αφήγησης, ο εκπαιδευτικός οφείλει να το υποβοηθήσει με κατάλληλες ερωτήσεις 

του τύπου: «Και μετά τι συνέβη;», «Πώς τελείωσε η ιστορία;» Με αυτό τον τρόπο 

αναπτύσσεται ο προφορικός λόγος των παιδιών, η έκφρασή τους αλλά προσεγγίζονται 

παράλληλα και χρονικές έννοιες, όπως για παράδειγμα η χρονική ακολουθία των 

γεγονότων. 

Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο πως η αφήγηση για ένα ιστορικό 

γεγονός χρειάζεται να είναι ακριβής και αληθινή.  Δηλαδή, οφείλει ο εκπαιδευτικός 

που σκοπεύει να αξιοποιήσει μια αφηγηματική ιστορία, να έχει προετοιμαστεί σωστά 

και υπεύθυνα. Θα πρέπει να είναι ουδέτερος, να αποφεύγει να σχολιάζει, ακόμα κι αν 

νιώθει κάποια συμπάθεια  για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην ιστορία.125 

Επίσης είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί χρονικές λέξεις και 

εκφράσεις που βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν αντίληψη για το χρόνο. Αρκετές 

 
123Husbands,ό.π., σελ. 75. 
124Στραταριδάκη - Κυλάφη, ό.π., σελ. 95-96. 
125Βώρος,  ό.π., σελ. 79. 
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μελέτες έχουν επικεντρωθεί στο λεξιλόγιο.126 Όταν συζητούν τα μικρά παιδιά 

χρησιμοποιούν χρονικές λέξεις, αλλά όχι πάντα με ακριβή τρόπο. Μέχρι τα επτά έτη η 

ικανότητά τους αυτή παραμένει περιορισμένη και αυξάνεται όσο προχωρούν στις 

επόμενες τάξεις του Δημοτικού.  

 

3.9. Προσεγγίζοντας τις χρονικές έννοιες  μέσα από τις Τ.Π.Ε. 

 

Πολλές χώρες έχουν δώσει έμφαση στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, καθώς αυτές έχουν εισβάλει σε όλους τους 

τομείς της ζωής μας. Οι ΤΠΕ περιλαμβάνουν μια ποικιλία εργαλείων, όπως 

υπολογιστές και λογισμικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς στόχους που επιδιώκουμε 

να πετύχουμε. Η βιβλιογραφία παρέχει διάφορες προσεγγίσεις των ΤΠΕ. Ορισμένες 

από αυτές είναι η καθοδήγηση και η διδασκαλία, η κατάκτηση της γνώσης μέσα από 

την ανακαλυπτική μάθηση και η χρήση εργαλείων των ΤΠΕ που καλλιεργούν στα 

παιδιά την έκφραση και την επικοινωνία.127 

Οι υπέρμαχοι των ΤΠΕ τονίζουν την αναγκαιότητα ένταξης τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, διότι εκτός του ότι καλλιεργούν τον πληροφοριακό 

γραμματισμό, που θα χρησιμεύσει στην ένταξη του αυριανού πολίτη στην κοινωνία 

«της γνώσης», εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία ποικιλοτρόπως. Μεγάλος 

αριθμός ερευνών αποδεικνύει πως οι αξιοποίηση των ΤΠΕ ενεργοποιεί  τους μαθητές 

να συμμετέχουν ενεργά στην ανακάλυψη της γνώσης. Επίσης, μεγάλος όγκος 

ερευνών τονίζει τα θετικά αποτελέσματα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα στην κατανόηση βασικών γνωστικών 

 
126Hoodless, P.,Children’s awareness of time in story and historical fiction. In P. Hoodless (Eds.), 
History and English in Primary school: Exploiting the links. (LondonandNewYork: Routledge, 1998) 
σελ.123. 
127Κόμης, Β., Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2004), σελ. 12. 
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αντικειμένων από τα παιδιά, όπως για παράδειγμα η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, οι 

Φυσικές και οι Κοινωνικές Επιστήμες.128 

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω στο μάθημα της Ιστορίας, που είναι και 

το ζητούμενο της παρούσας εργασίας, θα πρέπει να δίνεται η απαραίτητη προσοχή 

στις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και στο συνδυασμό τους με την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ. Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Ιστορίας 

δίνοντάς του μια νέα πνοή και αυξάνοντας τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες 

του μαθήματος.129 

Για το μάθημα της Ιστορίας δύο είναι τα σημαντικά ζητούμενα της διδακτικής 

της: α) ο σκοπός και οι στόχοι και β) η αξιοποίηση των κατάλληλων μέσων και των 

διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Το πρώτο 

σκέλος αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται, παρατίθεται και αξιολογείται 

η διδακτέα ύλη, δηλαδή αναφέρεται στη δηλωτική γνώση. Το δεύτερο σκέλος 

συνδέεται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, την μέθοδο διδασκαλίας, δηλαδή με την 

πρακτική πλευρά της γνώσης. Συμπερασματικά, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα 

της Ιστορίας θα πρέπει να συνάδει με το σκοπό, τους στόχους και τη γενικότερη 

φιλοσοφία του μαθήματος και να λειτουργεί συμπληρωματικά.130 

Επίσης, έρευνες καταλήγουν πως για να είναι αποτελεσματική η χρήση των 

ΤΠΕ στη διαδικασία μάθησης θα πρέπει οι ΤΠΕ να συνάδουν με το σκοπό της 

διδασκαλίας και να εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές. Μόνο έτσι οι μαθητές 

αλληλεπιδρούν, ενισχύονται, ενθαρρύνονται και αποκτούν θετικές στάσεις. Κάνοντας 

μια βιβλιογραφική ανασκόπηση η Yellandπαρατήρησε ότι η χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή από παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας δίνουν στα παιδιά 

την ευκαιρία να καλλιεργούν δεξιότητες σκέψης υψηλού επιπέδου, όπως η κριτική 

 
128C. Crook et al.,  The Impact of Technology :Value-added classroom practice Coventry: Becta. 
Διαθέσιμο on line: http://www.ictliteracy. info/rf.pdf/impact-digital-tech.pdf 

129Ρεπούση, Μ., Νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Ιστορίας. Η περίπτωση της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας, Σεμινάριο 21, Θεωρητικά Προβλήματα και Διδακτική της Ιστορίας, ΠΕΦ (Αθήνα: 
Γρηγόρη, 1999), σελ. 244-267. 

130 Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α., Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας: Παιδαγωγικές 
Δραστηριότητες, (Αθήνα: Εκδ. Νέων Τεχνών, 2006),  σελ. 53. 
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σκέψη. Επίσης, τα βοηθά να αναπτύξουν στρατηγικές επιλύσεις προβλημάτων καθώς 

και  μεταγνωστικές δεξιότητες.131 

Το μάθημα της Ιστορίας συμπεριλαμβάνει τη μελέτη πηγών που αφορούν στο 

παρελθόν. Οι μαθητές θέτουν ερωτήσεις και προσπαθούν να τις απάντήσουν μέσω 

αυτών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργούν τεκμήρια. Τα διδακτικά 

εγχειρίδια του Δημοτικού σχολείου παρουσιάζουν προβλήματα ως προς τη 

δημιουργία των τεκμηρίων στη μαθησιακή διαδικασία. Έχουν όρια,όπως όρια έχουν 

και οι σχολικές τάξεις σε αντίθεση με τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, που δεν έχουν 

τέτοιους περιορισμούς και παρέχουν στους μαθητές απεριόριστες πηγές και 

πληροφορίες προκειμένου να απαντήσουν στα ερωτήματα που τους δημιουργούνται. 

Γενικά, η αξιοποίηση της τεχνολογίας έχει δώσει νέα πνοή στη διδασκαλία της 

Ιστορίας. Τεχνολογίες, όπως βάσεις δεδομένων, λογισμικά, Διαδίκτυο, πολυμέσα κ.ά. 

είναι μερικά παραδείγματα εφαρμογών που μπορούν να ενισχύσουν τη διδασκαλία 

του μαθήματος και να προωθήσουν την ιστορική αναζήτηση και την ιστορική σκέψη. 

Η αλληλεπίδραση με οπτικοακουστικά μέσα κρίνεται αναγκαία μιας και στο μάθημα 

της Ιστορίας οι περισσότερες αναφορές γίνονται σε πρόσωπα, συμβάντα και τόπους 

του παρελθόντος. Η χρήση οπτικών αναπαραστάσεων επιβάλλεται προκειμένου να 

δημιουργήσουν οι μαθητές σταθερές νοητικές εικόνες.132 

Πέραν του ότι οι ΤΠΕ εξασφαλίζουν την πρόσβαση  σε αναρίθμητες πηγές, 

δίνουν επίσης, τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν βιώματα για 

καταστάσεις του παρελθόντος που δεν έχουν ζήσει οι ίδιοι, αλλά και να προσεγγίζουν 

δύσκολες και αφηρημένες ιστορικές έννοιες μέσα από προσομοιώσεις, βίντεο, 

ηχητικά ντοκουμέντα κ.ά. Το εποπτικό υλικό εμπλουτίζει τη διδασκαλία του 

μαθήματος, προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον στους μαθητές και διευκολύνει τους 

εκπαιδευτικούς.133 

 
131 Yelland, N.J., «Knowledge building with ICT in the early years of schooling», He Kupu, 2(5), 
(2011), σελ. 33-34. 

132A.H.K. Yuen & N. Law & K.C. Wong, «ICT implementation and school leadership Case studies of 
ICT integration in teaching and learning», Journal of Educational Administration, Vol. 41. No 2, 
(2003), σελ. 158-170. 

133Μαυροσκούφης, Δ.Κ., Διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας με σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης, στο: Επιμορφωτικό Υλικό για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στα 
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 3:Κλάδος ΠΕ02 (Φιλόλογοι).ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας 
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Οι μαθητές δεν μένουν παθητικοί δέκτες των ιστορικών γνώσεων αλλά 

μετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης. Χρησιμοποιούν τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις τους και πάνω σε αυτές οικοδομούν τη νέα γνώση. Αλληλεπιδρούν, 

αποκτούν εμπειρίες και εστιάζουν στα ενδιαφέροντά τους. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη 

δυνατότητα, παράλληλα να οδηγούν την προσοχή των μαθητών τους στα σημεία που 

επιθυμούν προκειμένου να επιτευχθούν και οι στόχοι που έχουν τεθεί για την 

εκάστοτε ενότητα που διδάσκουν.134 

Για παράδειγμα, μέσα από τη χρήση ενός ψηφιακού βίντεο οι μαθητές 

μπορούν να παρακολουθήσουν και να εξοικειωθούν με μαρτυρίες της ιστορίας και, 

γιατί όχι, να αναπτύξουν και οι ίδιοι δεξιότητες, ώστε να πραγματοποιούν τις δικές 

τους προσωπικές συνεντεύξεις.135 

Παρόλο που πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην τάξη, έχει 

διαπιστωθεί ότι αρκετές φορές θυμίζουν την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας με τη 

συσσώρευση πληροφοριών και την αποστήθιση. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας χωρίς 

προσανατολισμό έχει επικριθεί.136 

Tο ζητούμενο είναι ο εκάστοτε εκπαιδευτικός που αποφασίζει να αξιοποιήσει 

τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα στο μάθημα της Ιστορίας,  

να επιλέγει με παιδαγωγικά κριτήρια το εργαλείο ή το λογισμικό που θα 

χρησιμοποιήσει, ώστε εντάσσοντάς το στη διδασκαλία του όχι μόνο να την 

εμπλουτίζει, αλλά να ωθεί τους μαθητές του να συμμετέχουν ενεργά και να 

αναπτύσουν την κριτική τους σκέψη. Δεν είναι λίγες οι φορές που  οι μαθητές 

 
Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1, (Πάτρα: Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών, Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης), σελ.109 – 143. 
134Νάκου, Ε., Τα παιδιά και η Ιστορία, Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία (Αθήνα: Μεταίχμιο, 2000), 
σελ. 45. 

135M. Wolfrum & L.M. Miller & D.O. Smith, Capturing History:  «How Technology Helped Middle 
School Students Learn History», Ed Media 2001, World Conference on Educational Multimedia, 
Hypermedia & Telecommunications (Tampere, Finland, 2001, June, 27) 
Ανακτήθηκεαπόhttps://dera.ioe.ac.uk/1653/65/becta_2003_wtrs_history_synopticreport_Redacted.pdfσ
τις  07/06/2020 

136R.J. Spiro & J.C. Jehng, «Cognitive flexibility and hypertext: Theory and technology for the 
nonlinear and multidimensional traversal of complex subject matter», στο: Nix, D. & Spiro, R.J. (eds), 
Cognition, education and multimedia: Exploring ideas in high technology, Hills-dale, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates, 1990, σελ. 163-205. 

 

https://dera.ioe.ac.uk/1653/65/becta_2003_wtrs_history_synopticreport_Redacted.pdf
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καλούνται να εργαστούν στον υπολογιστή αναπαράγοντας μια μέθοδο 

συμπεριφοριστικής προσέγγισης με την αυστηρή καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. 

Έτσι, λοιπόν, η ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική τάξη θα πρέπει να γίνεται με 

παιδαγωγικά κριτήρια και να στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των 

μαθητών.137 

 

 

 
137Ράπτης & Ράπτη, Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας (Αθήνα, 2004), σελ. 32. 
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Κεφάλαιο Τέταρτο 

 

4. Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Εισαγωγή 
 

Σε αυτό το μέρος της εργασίας θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μια 

ενδεικτική διδασκαλία για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, που 

ευελπιστώ να τα βοηθήσει να προσεγγίσουν με ένα ευχάριστο και παράλληλα 

ουσιαστικό τρόπο την Ιστορία. Η προσέγγιση θα γίνει μέσω ενός μνημείου της πόλης 

του Ηρακλείου, του Σεμπίλ. Επέλεξα το συγκεκριμένο θέμα, διότι αποτελεί μια 
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αγαπημένη ιστορία, που συνήθιζε να μου αφηγείται ο παππούς μου, κατά τη διάρκεια 

των παιδικών μου χρόνων. Επίσης, το τούρκικο Σεμπίλ της πλατείας Κορνάρου είναι 

το μόνο που σώζεται ακέραιο ως τις μέρες μας και αυτό δίνει τη δυνατότητα της 

επιτόπιας έρευνας σε μικρά παιδιά.  

Πριν να παρουσιάσω την ενδεικτική πρόταση, θα κάνω μια περιληπτική 

αναφορά στην ύδρευση της πόλης του Ηρακλείου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

Επίσης θα κάνω μια σύντομη αναφορά στις προγενέστερες περιόδους, ώστε να γίνει 

αντιληπτή η κατάσταση της ύδρευσης στην πόλη τότε. Η σύγκριση αυτή θα μας 

επιτρέψει να γνωρίσουμε τη συνέχεια και την αλλαγή ως προς την ύδρευση της 

πόλης. 

 

4.1 Πρώτη Βυζαντινή περίοδος (330μ.Χ. έως το 824 μ.Χ.) 

 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης Βυζαντινής περιόδου (330μ.Χ. έως το 824 

μ.Χ.), η Κρήτη αποτελούσε το κέντρο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η Γόρτυνα 

υπήρξε διοικητικό, στρατιωτικό και θρησκευτικό κέντρο της. Η έλλειψη 

πληροφοριών για την περίοδο αυτή, αλλά και αξιόλογων αρχαιολογικών ευρημάτων, 

μας δυσκολεύει να ανασυνθέσουμε την εικόνα της πόλης, όπως ήταν τότε. Την 

περίοδο εκείνη το νησί δοκιμάστηκε από φυσικές καταστροφές (σεισμούς) αλλά και 

από τις επιθέσεις πειρατών που οδήγησαν στην παρακμή των πόλεων.138 

 

4.2Η ύδρευση της πόλης κατά τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο ( 961 – 1204) 
 

Επί 243 συναπτά έτη, η Κρήτη ανήκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (961 – 

1204). Ο Χάνδακας ήταν το σημείο αναφοράς του δούκα. Εκεί είχε κτίσει το 

ανάκτορό του, στη σημερινή πλατεία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η πόλη υπήρξε 

μεγάλο σταυροδρόμι ήδη από την εποχή των Αράβων. Οι Βυζαντινοί όταν κατέλαβαν 

 
138Τζομπανάκη, Χρ., Ο Κρητικός Πόλεμος, Η μεγάλη πολιορκία και η Εποποιία του Χάνδακα, 
(Ηράκλειο: Εκδ. Χρυσούλα Τζομπανάκη, 2008), σελ. 7. 
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την πόλη, κατεδάφισαν το τείχος που είχαν χτίσει οι Άραβες και στη θέση του 

έχτισαν καινούριο τείχος με πέτρες και σύμφωνα με τη δική τους τέχνη.139 

Εκείνη την περίοδο η ύδρευση συνέχισε να είναι παρόμοια της αραβικής 

περιόδου. Οι ναυτικοί και όσοι απασχολούνταν στο λιμάνι θα υδρεύονταν από τη 

βλυχάδα του λιμανιού, ενώ η υπόλοιπη πόλη θα υπέφερε από λειψυδρία. Υδρεύονταν 

από πηγάδια και υδατοδεξαμενές που είχαν κτίσει στις οποίες συγκεντρώνονταν τα 

νερά της βροχής που έτρεχαν από τη στέγη των σπιτιών. Κάθε σπίτι είχε το δικό του 

πηγάδι με το βλυχό του νερό και μάλιστα οι πιο εύποροι κάτοικοι είχαν και μια 

δεξαμενή με πόσιμο νερό. Έχουν διασωθεί μονολιθικά επιστόμια των πηγαδιών 

εκείνης της εποχής, κατασκευασμένα από μάρμαρο. Μάλιστα από τη συχνή χρήση, 

ώστε να αντληθεί το νερό, το σχοινί που χρησιμοποιούσαν είχε «φάει» το μάρμαρο 

σε μεγάλο βάθος.140 

Έτσι, στοιχειώδης ήταν η ύδρευση της πόλης τόσο την περίοδο των Αράβων 

όσο και την περίοδο των Βυζαντινών. Οι άρχοντες εκείνης της εποχής δεν έδωσαν 

την απαιτούμενη αξία στα ρωμαϊκά υδραγωγεία της Κρήτης, που τότε θα σώζονταν 

ασφαλώς σε πολύ καλή κατάσταση και θα μπορούσαν να μεταφέρουν νερό στον 

διψασμένο Χάνδακα από τις πλησιέστερες πηγές. Όμως, και οι ίδιοι οι κάτοικοι του 

Χάνδακα, μην έχοντας συνηθίσει την άφθονη χρήση του νερού, δεν αισθάνονταν την 

ανάγκη του.141 

 

4.2  Η ύδρευση της πόλης κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (1211- 1669) 
 

 Η Κρήτη βρέθηκε σε δύσκολη θέση ξανά στις αρχές του 13ου αιώνα. Η 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε πια διαλυθεί από τους Σταυροφόρους με αποτέλεσμα η 

Κρήτη να περάσει στα χέρια του αρχηγού της τέταρτης Σταυροφορίας Βονιφάτιου 

του Μομφερατικού.  Η απόκτηση αυτή υπήρξε η σημαντικότερη κτήση για τη 

Βενετία αφού συνέβαλε στον πλουτισμό και το μεγαλείο της, όχι μόνο λόγω της 

στρατηγικής θέσης που κατείχε αλλά και λόγω του πλούτου της. Για το λόγο αυτό η 

 
139Σπανάκης , Στέργιος Γ., Η ύδρευση του Ηρακλείου 828-1939 (Ηράκλειο, Έκδοση Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος: Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, 1981), σελ. 33. 
140Σπανάκης, ό.π., σελ. 33. 
141Σπανάκης, ό.π., σελ. 34. 
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Βενετία έδειξε εξ αρχής τις προθέσεις της αλλά και το ενδιαφέρον της για τον 

Χάνδακα.142 

Τα πρώτα χρόνια της κυριαρχίας τους οι Βενετοί δεν έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την ύδρευση της πόλης, καθώς ήταν απασχολημένοι με τις πολλαπλές 

εξεγέρσεις των κατοίκων. Οι Βενετοί είχαν συνηθίσει μέχρι τότε να καταναλώνουν 

άφθονο νερό για τα μπάνια τους αλλά και για άλλες οικιακές χρήσεις. Παρόλα αυτά 

αρκέστηκαν να υδρεύονται κι αυτοί όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι του Χάνδακα 

από τα πηγάδια και τις υδατοδεξαμενές.143 

Όπως φαίνεται, η πόλη του Χάνδακα υπέφερε από την έλλειψη νερού. Τα 

πηγάδια και οι δεξαμενές με το βλυχό νερό δεν αρκούσαν για να καλύψουν τις 

ανάγκες των κατοίκων κι έτσι αναγκάζονταν να το αγοράζουν από τους 

«νερουλάδες» που το διαλαλούσαν στους δρόμους και το αντλούσαν από ένα πηγάδι 

του Κατσαμπά.144 

Οι απειλητικές προθέσεις των Τούρκων άρχισαν να διαφαίνονται από τον 16ο 

αιώνα. Η Βενετία αναγκάστηκε να αρχίσει να προετοιμάζεται, ώστε να μπορέσει να 

αποκρούσει την τουρκική απειλή. Τότε ξεκίνησαν τα οχυρωματικά έργα στην πόλη. 

Τα τείχη που κτίστηκαν τότε είναι αυτά που διασώζονται και βλέπουμε μέχρι σήμερα. 

Εκείνη την εποχή έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Βενετία για το νερό, διότι 

φοβόταν το ενδεχόμενο της πολιορκίας. Για το Χάνδακα η μόνη λύση ήταν τα 

πηγάδια και οι δεξαμενές, όπου και έστρεψε το ενδιαφέρον της η Βενετία. Η 

Βενετική Γερουσία παρήγγειλε τότε στην κυβέρνηση να ανοικοδομήσει όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα τρεις δεξαμενές που να χωρούν μεγάλες ποσότητες νερού και 

που θα γέμιζαν είτε με τα νερά της βροχής είτε με το νερό που ανάβλυζε από πηγή 

του Κατσαμπά, το οποίο θα μετέφεραν και θα το κλείδωναν εκεί για τις ανάγκες της 

πόλης σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης. Μάλιστα, η Γερουσία έστειλε το 1591 από τη 

Βενετία πεπειραμένο «πηγαϊδά», ώστε να μελετήσει το ζήτημα του Χάνδακα και να 

βρει άμεση λύση.145 Οι ιδιώτες που μέχρι τότε αγόραζαν νερό από τον Κατσαμπά 

 
142Σπανάκης, ό.π., σελ. 35. 
143Πατεράκης, Μιχάλης Εμμ., Κρήνες και κάστρα της Κρήτης(Ηράκλειο, Εκδόσεις «Σφακιανός»), σελ.    
134. 
144Σπανάκης, ό.π., σελ. 39. 
145Πατεράκης, Μιχάλης Εμμ., ό.π., σελ. 135. 
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υποχρεώθηκαν να ανακαινίσουν τις δεξαμενές τους και να τις γεμίσουν με καθαρό 

πόσιμο νερό.146 

 

4.2.1 Τα υδραγωγεία και οι κρήνες του Χάνδακα 

 

Πρώτοι οι Βενετοί σκέφτηκαν να λύσουν το πρόβλημα της λειψυδρίας στον 

Χάνδακα κατασκευάζοντας υδραγωγεία. Δαπάνησαν πολλά χρήματα για να 

κατασκευάσουν πηγάδια και δεξαμενές που θα κάλυπταν τις ανάγκες των κατοίκων. 

Παράλληλα με αυτές, όμως, τις εργασίας ενδιαφέρθηκαν να μεταφέρουν νερό στο 

βασίλειο, όπως το ονόμαζαν, με κανονικό υδραγωγείο φυσικής ροής. Όλες οι 

εκθέσεις που έστελναν οι αξιωματούχοι στη Βενετική Γερουσία φρόντιζαν να 

ενημερώσουν πόσο υπέφερε ο Χάνδακας από την έλλειψη νερού. Κύριο μέλημά τους 

ήταν να ξεδιψάσουν την πόλη και για το λόγο αυτό πολλοί είχαν συνδέσει το όνομά 

τους με υδραγωγεία και κρήνες που σώζονται ακόμα και στις μέρες μας.147 

Μία από αυτές είναι η κρήνη Μπέμπο, που πήρε το όνομά της από τον 

Capitan Generale Di Candia Gian Matteo Bembo το 1552–1554 που πρώτος 

κατάφερε να μεταφέρει νερό μέσω υδραγωγείου στον διψασμένο Χάνδακα. Άλλες 

σημαντικές κρήνες που κτίστηκαν τότε και ανακούφισαν το Βασίλειο ήταν: η κρήνη 

Σαγκρέντο (στη Λότζια), η κρήνη της πλατείας Στράτας (στο Σιβρί Τσεσμέ, όπου οι 

Τούρκοι εγκατέστησαν αργότερα το τούρκικο σεμπίλ), η κρήνη του Παρταπάγια 

(κάτω από τον προμαχώνα του Μαρτινέγκο), η κρήνη των Εβραίων (στο Δερματά, 

την οποία πλήρωσαν εξολοκλήρου οι Εβραίοι).148 

 
146Σπανάκης,  ό.π., σελ. 40. 
147 Σπανάκης, ό.π., σελ. 52-53. 
148Σπανάκης,  ό.π., σελ. 54-56. 
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Η κρήνη Sagredo όπως είχε διαμορφωθεί το 1901149 

 

 

 

 

 

Η κρήνη Μπέμπο το 1981150 

 
149Σπανάκης, ό.π., σελ. 125. 
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Το 1626 έφτασε στην Κρήτη ένας έξυπνος, δραστήριος και αποφασιστικός 

αξιωματούχος, ο Φραγκίσκος Μοροζίνι. Τον απασχόλησε ιδιαίτερα το πρόβλημα της 

λειψυδρίας και για το λόγο αυτό συγκάλεσε αμέσως συμβούλιο προκειμένου να 

βρεθεί μία λύση στο πρόβλημα αυτό. Το ζήτημα αυτό ήταν πολύ σοβαρό και 

πολυδάπανο. Οι πηγές βρίσκονταν μακριά από την πόλη και μεγάλο μέρος του νερού 

θα χάνονταν στη διαδρομή. Για να φτάσει το νερό στον Χάνδακα  έπρεπε να κοπούν 

βουνά. Παρά τις αντιδράσεις της επιτροπής υδρεύσεως, ο Μοροζίνι ανέλαβε να 

διεκπεραιώσει μόνος του το έργο, συγκεντρώνοντας χρήματα από τον Λατινικό και 

ορθόδοξο κλήρο, από τους μοναχούς και από τα πρόστιμα που πλήρωναν οι Ρώσοι 

δούλοι που χρησιμοποιήθηκαν από τον Μοροζίνι στα έργα του υδραγωγείου. Το νερό 

ερχόταν από το βουνό Γιούχτας στις Αρχάνες με αγωγό μήκους 15 χιλιομέτρων. 

Κατασκεύασε και δημόσιες κρήνες από τις οποίες μπορούσε να προμηθευτεί νερό ο 

καθένας. Οι μηχανικοί που εργάστηκαν εκείνη την εποχή ήταν ιδιαίτερα ικανοί και τα 

έργα τους εκπλήσσουν ακόμα και σήμερα.151 

Μέχρι το 1648 η πόλη του Χάνδακα δροσιζόταν από το υδραγωγείο το οποίο 

σχεδίασε και υλοποίησε ο Μοροζίνι. Με την πολιορκία όμως του μεγάλου βασιλείου 

αυτό σταμάτησε, αφού πρώτο μέλημα των νέων κατακτητών ήταν να στερήσουν το 

νερό από τους κατοίκους. Οι κάτοικοι από τη μεριά τους, απασχολημένοι να διώξουν 

τον εχθρό, αρκέστηκαν στο βλυχό νερό των πηγαδιών και των δεξαμενών. 

 

 
150Σπανάκης,  ό.π., σελ. 148. 
151Πατεράκης, Μιχάλης Εμμ., ό.π., σελ. 136. 
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Η κρήνη Μοροζίνι στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως διαμορφώθηκε το 1980 

από τον αρχιτέκτονα του Δήμου Κώστα Σχιζάκη επί δημαρχίας Μανόλη Καρέλη. 

(Φωτ. Αρχιτ. Γιάννη Περτελάκη)152 

 

4.3 Η ύδρευση της πόλης την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1669- 1898) 

 

Το νερό για τους Τούρκους έχει άμεση σχέση με τη θρησκεία τους, όπως και 

για κάθε θρησκεία. Μπροστά στο κάθε τζαμί πρέπει να υπάρχει μια βρύση με πολλά 

«μουσουλούκια», (δηλαδή κρουνούς) για να πλένονται οι πιστοί πριν να μπουν στο 

τζαμί για να κάνουν το ναμάζι (την προσευχή τους) πέντε φορές την ημέρα. Γι’ αυτό 

η προτεραιότητα των Τούρκων όταν μπήκαν στην πόλη, ήταν να διοχετεύσουν και 

πάλι νερό του υδραγωγείου Μοροζίνι στην πόλη και να τρέχει στο Τσιγάντε ή αλλιώς 

στην κρήνη του Γίγαντα, η οποία υπήρχε στο Κνωσανό Φαράγγι ή φαράγγι της Αγίας 

Ειρήνης, όπου η αρχική κατασκευή συμπεριλάμβανε μαρμάρινο άγαλμα του 

Ποσειδώνα. Επίσης, θέλησαν να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των άλλων κρηνών, 

να διαμορφώσουν τις εκκλησίες σε χαμάμια και να τα εφοδιάσουν με τρεχούμενο 

νερό. Για να διευκολυνθούν οι ανάγκες των Τούρκων που κατοικούσαν σε διάφορες 

συνοικίες, έκτισαν κρήνες στους δρόμους. Εβδομήντα τέτοιες κρήνες υπήρχαν στον 

Χάνδακα τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας153. 

 
152Σπανάκης,  ό.π., σελ. 148. 
153Σπανάκης,  ό.π., σελ. 89. 
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 Τα Σεμπίλια των Τούρκων είναι απομιμήσεις από τις «Φιάλες» των 

Βυζαντινών, που σώζονται σήμερα στα μοναστήρια του Αγ. Όρους. Για το λόγο 

αυτό, αποφάσισα να ξεκινήσω την αναδρομή από τη Βυζαντινή περίοδο. Είναι μια 

ευκαιρία να αντιληφθούν τα παιδιά πως ενώ αυτή η κατασκευή διατηρήθηκε μέσα 

στο χρόνο, ωστόσο άλλαξε η χρήση της.  

Η φιάλη των Βυζαντινών (λίθινα λειτουργικά αγγεία και κολυμπήθρες) 

χρησίμευε για να πλένουν οι πιστοί τα χέρια τους και τα πόδια τους, πριν να μπουν 

στον  ναό. Αντίθετα, τα Σεμπίλια των Τούρκων είχαν φιλανθρωπικό σκοπό. Να 

δροσίζουν με το νερό τους τον διψασμένο διαβάτη: για να «συχωρά» και να 

μακαρίζει εκείνον που το έκτισε. Πίστευαν πως όποιος ξεδιψάσει διψασμένο, 

συγχωρούνται οι αμαρτίες του. Το ίδιο πίστευαν και οι Χριστιανοί και επειδή δεν 

είχαν την οικονομική δυνατότητα να κτίζουν βρύσες, τοποθετούσαν στους 

πολυσύχναστους δρόμους, όπου δεν υπήρχε νερό, ένα πιθάρι, που το τροφοδοτούσαν 

τακτικά με νερό, για να πίνουν οι διψασμένοι διαβάτες με το «τάσι», που ήταν δεμένο 

στο «αυτί» του πιθαριού.154 

Στο Ηράκλειο είχαν κτισθεί τέτοια Σεμπίλια κατά την Τουρκοκρατία από τους 

πασάδες και τους πλούσιους αγάδες. Όλα τα σεμπίλια (οι φιλανθρωπικές κρήνες) του 

Ηρακλείου καταστράφηκαν. Η μόνη που διασώθηκε είναι στο τέρμα της οδού 1866, 

στην πλατεία Κορνάρου. Κτίσθηκε το 1776 από το Χατζή Ιμπραήμ αγά. Για τη 

συντήρησή της αφιέρωσε τη μεγάλη περιουσία του. Στο αφιερωτήριο του 

αναφέρεται, ότι το καλοκαίρι θα φέρνουν από τον Ψηλορείτη τέσσερα φορτία χιόνι 

για να προσφέρουν παγωμένο νερό. Το Σεμπίλ κινδύνεψε να κατεδαφισθεί από τη 

Χούντα αλλά  ευτυχώς αυτό απετράπη, σε αντίθεση με την κατεδάφιση του ναού του 

Σωτήρος που βρισκόταν εκεί. Το μνημείο τώρα έχει περιέλθει στην κυριότητα του 

Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού.155 

Στις 14 Ιουνίου του 1821 ξεκίνησε επίσημα η επανάσταση στην Κρήτη από τα 

Σφακιά. Μετά από πολυάριθμες ένοπλες συγκρούσεις, οι κρητικοί επαναστάτες 

κατόρθωσαν αρχικά να ελευθερώσουν το δυτικό κομμάτι του  νησιού και στη 

συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την ενδοχώρα. Οι Τούρκοι ζήτησαν βοήθεια από τους 

Αιγύπτιους. Οι συνθήκη του Λονδίνου (22 Ιανουαρίου 1831) παρέδωσε την Κρήτη 

 
 
154Σπανάκης,  ό.π., σελ. 92. 
155Σπανάκης,  ό.π., σελ. 93. 
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στους Αιγύπτιους, μέχρι το 1840, σε αντάλλαγμα για τη συνδρομή του Μωχάμεντ 

Άλη προς τον σουλτάνο. Οι Τούρκοι εξοργίσθηκαν και σημειώθηκαν στο νησί οι πιο 

βίαιες συγκρούσεις. Το αποκορύφωμα ήταν η επανάσταση του 1895 – 1896, η Μάχη 

της Κρήτης το 1866-1868 και το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου στο Ρέθυμνο. Το 

κρητικό όμως πνεύμα δεν έπαψε να αγωνίζεται και έτσι, το 1898 η Κρήτη 

ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη «Κρητική Πολιτεία». Οι κρητικοί προσπάθησαν να 

επιβιώσουν και να επουλώσουν τις πληγές που είχαν επιφέρει οι δύο αιώνες 

σκλαβιάς.156 

 

 

1834. Η πλατεία Κορνάρου όπως ήταν επί Τουρκοκρατίας (Βαλιδέ Τζαμί). 

Διακρίνεται η κρήνη Μπέμπο και το Σεμπίλ. Ξυλογραφία R. Pashley, Travels in 

Crete,vol. ՒP.194157 

 

 

 
156Χουρδάκης, Α., Η παιδεία στην Κρητική Πολιτεία(1898 – 1913) (Αθήνα:Gutenberg, 2002), σελ. 27–
29. 
157Πατεράκης, Μιχάλης Εμμ., ό.π., σελ. 140. 
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«Η «φιάλη» των Τούρκων στην πλατεία Κορνάρου, (Ηράκλειο), Σχεδίασμα Μιχάλης 

Εμμ. Πατεράκης 1988.158 

 

 

 
158Πατεράκης, Μιχάλης Εμμ., ό.π., σελ. 142. 
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Η κρήνη Μοροζίνι όπως διαμορφώθηκε από τους Τούρκους με τις μαρμάρινες 

κολώνες και τις τούρκικες επιγραφές.159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
159Σπανάκης, ό.π., σελ. 72. 
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Κεφάλαιο Πρώτο 
 

Για να εισαχθούν τα παιδιά στο θέμα περισσότερο ομαλά και να κατανοήσουν 

το χρόνο καθώς και τις αλλαγές που επιφέρει, οργάνωσα καθ’ όλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους  δραστηριότητες, τόσο μέσα στην τάξη, όσο και εκτός σχολείου.  

Την αφορμή μου έδωσε το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και πιο 

συγκεκριμένα το κεφάλαιο με τίτλο: «Ο άνθρωπος και ο χρόνος».Το βιβλίο του 

δασκάλου μας καλεί να προσεγγίσουμε στο κεφάλαιο αυτό τις ακόλουθες 

διαθεματικές έννοιες: 1. ο χρόνος, 2. η μεταβολή, 3.το σύστημα και 4. η διάσταση. 

Στο τέλος της ενότητας τα παιδιά θα πρέπει να είναι ικανά να: 

• κάνουν περιγραφή της οικογένειάς τους (από πόσα μέλη αποτελείται, 

ποια είναι αυτά τα μέλη και με ποια σειρά γεννήθηκαν) 

• αναγνωρίζουν τις αλλαγές που επιφέρει ο χρόνος στα μέλη της 

οικογένειάς τους και  

• περιγράψουν τον τόπο από τον οποίο κατάγονται οι γονείς τους.160 

Η αφόρμηση έγινε μέσα από ένα απόσπασμα από του βιβλίου: «Η ιστορία της 

μαμάς μου» της Σοφίας Ζαραμπούκα. Αρχικά διάβασα το απόσπασμα στα παιδιά και 

έπειτα συζητήσαμε για τις τέσσερις γενιές που παρουσιάζονται (το κορίτσι, τη μαμά, 

τη γιαγιά και την προγιαγιά). Στη συνέχεια ζήτησα από τα παιδιά να παρατηρήσουν 

τις φωτογραφίες και τους πίνακες που πλαισιώνουν το απόσπασμα και να βάλουν 

αριθμούς, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη ηλικία και καταλήγοντας στη μικρότερη. 

Για την επόμενη δραστηριότητα φρόντισα νωρίτερα να συλλέξουμε 

φωτογραφίες από τη γέννηση κάθε παιδιού και από διάφορα κομβικά σημεία της 

ζωής του, όπως για παράδειγμα, τα πρώτα του γενέθλια, την πρώτη του μέρα στον 

παιδικό σταθμό κ.ά. Άλλωστε αυτό ήταν μια δραστηριότητα που πρότεινε το βιβλίο 

τους.  Ζήτησα  από τα παιδιά σε αυτό το σημείο να ταξινομήσουν τις φωτογραφίες 

τους χρονικά και το καθένα να παρουσιάσει στην ολομέλεια το δικό του άλμπουμ από 

φωτογραφίες. Ρώτησα τα παιδιά να μας πουν τι θυμούνται από παλαιότερες στιγμές 

και να μας αφηγηθούν οτιδήποτε τους θυμίζει κάθε μία από τις φωτογραφίες. Έπειτα 
 

160Πλακίτση, Αικατερίνη., & Κοντογιάννη, Άλκηστις., & Σπυράτου, Ειρήνη., & Μανώλη, Βάια 
Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού (Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων), σελ. 32. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A105/220/1609,5053/
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τους ζήτησα να παρατηρήσουν τις αλλαγές που έχει επιφέρει ο χρόνος, όπως για 

παράδειγμα, τη σωματική τους ανάπτυξη. Τα παιδιά εξήγησαν όσα παρατήρησαν και 

έκαναν συγκρίσεις με το παρόν. Έπειτα τοποθέτησαν τον εαυτό τους πάνω στην 

ιστοριογραμμή του εγχειριδίου και στην ατομική ιστοριογραμμή του μαθητή που 

κατασκευάσαμε ώστε να αναρτηθεί στον πίνακα της τάξης, για να ανατρέχουμε εκεί 

όποτε χρειαστεί. 

Τα άλμπουμ τοποθετήθηκαν στη βιβλιοθήκη της τάξης και τα παιδιά πλέον 

ανατρέχουν σε αυτά όταν χρειαστεί. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να 

παρατηρήσουμε ένα μωρό, ίσως κάποιο μικρότερο αδελφάκι. Έτσι μελετάμε 

αποτελεσματικά την «ιστορική» εξέλιξη του κάθε παιδιού. Για να γίνει κατανοητή σε 

κάθε παιδί η έννοια της εξέλιξης, πρέπει να γίνονται συγκρίσεις με το τώρα. «Τώρα, 

για παράδειγμα, είμαι 6 χρονών. Μπορώ να τρώω μόνος μου, να τρέχω, να κάνω 

ποδήλατο κ.λ.π. Τότε έπινα μόνο γάλα από το μπουκάλι κ.λ.π.» Η σύγκριση αυτή του 

τότε με το τώρα επεκτείνεται και σε άλλα  μέλη της οικογένειας αρχίζοντας από τους 

γονείς και τους συνομηλίκους τους. 

Αφού τα παιδιά μέσα από αυτή τη διαδικασία αντιληφθούν το πέρασμα του 

χρόνου σε σχέση με τους γονείς τους, δηλαδή τις αλλαγές που επιφέρει πάνω τους ο 

χρόνος, μπορούμε έπειτα να μελετήσουμε την αμέσως προηγούμενη γενιά, με 

παρόμοιο τρόπο: Πώς είναι και τι κάνουν τώρα ο παππούς και η γιαγιά; Πώς ήταν 

πριν; Να φτιάξουμε και γι’ αυτούς ένα άλμπουμ; Χαζεύοντας τα άλμπουμ είναι 

σίγουρο πως θα γίνουν πάρα πολλές συζητήσεις, θα προκύψουν ερωτήσεις και 

αναμφίβολα θα οδηγηθούμε στις διαφορετικές συνθήκες ζωής που υπήρχαν, πάντα σε 

σχέση με το σήμερα, όταν η μαμά ή η γιαγιά ήταν μικρές σαν κι εμάς. Η διαπίστωση 

αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες γιατί θα μπορέσουμε να κάνουμε γενικεύσεις όπως: 

Πώς ήταν το σχολείο τότε και τώρα; Πώς ήταν η γειτονιά μας άλλοτε; Πώς ήταν η 

πόλη μου στα παλιά χρόνια; Τι παιχνίδια έπαιζαν τότε; Τι συνήθιζαν να τρώνε; Πώς 

ήταν το αυτοκίνητό τους; Τι φορούσαν; Πώς μετακινούνταν; 

Τα παλιά παιχνίδια ήταν εκείνα που  κίνησαν περισσότερο το ενδιαφέρον των 

δικών μου μαθητών, αφού εξέφρασαν διάφορες ερωτήσεις και είχαν αρκετή 

περιέργεια. Για το λόγο αυτό, συγκεντρώσαμε αρκετές πληροφορίες για τα παλιά 

παιχνίδια, παίρνοντας συνεντεύξεις από τους γονείς και τους παππούδες μας. 

Φτιάξαμε  ένα άλμπουμ με τις ονομασίες των παιχνιδιών, τους κανόνες του κάθε 
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παιχνιδιού και προσπαθήσαμε να τα εικονογραφήσουμε. Βγήκαμε στην αυλή και 

αναπαραστήσαμε όλα όσα είχαμε διαβάσει και ακούσει. Ετοιμαστήκαμε για το χορό 

των παιχνιδιών. Τα παιδιά μεταμορφώθηκαν στο αγαπημένο τους παιχνίδι με όποιο 

τρόπο επέλεξαν τα ίδια. Κάποια κρατούσαν στο χέρι τους ένα αντικείμενο, άλλα 

φορούσαν κάτι χαρακτηριστικό κ.ά. και έπαιξαν με μουσική υπόκρουση (Β.Α. 

Μότσαρτ: «Συμφωνία των παιχνιδιών», Γ. Μπιζέ: «Τα παιχνίδια των παιδιών», Ι. 

Στραβίνσκι: «Η ιστορία του στρατιώτη», Π.Ι. Τσαϊκόφσκι: «Η ωραία κοιμωμένη». 

Για να γίνει η δραστηριότητά μας ακόμα πιο βιωματική επισκεφτήκαμε το  

τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Πόρου που 

βρίσκεται στη γειτονιά μας. Εκεί γνωρίσαμε αρκετούς ευγενικούς παππούδες και 

γιαγιάδες που προσφέρθηκαν να μοιραστούν απλόχερα με τα παιδιά τις αναμνήσεις 

των παιδικών τους χρόνων. Εξήγησαν στα παιδιά διάφορα παιχνίδια της εποχής τους 

και προσφέρθηκαν ακόμα και να παίξουν μαζί τους ώστε να γίνουν οι κανόνες των 

παιχνιδιών ακόμα πιο κατανοητοί. 

Τα «παιχνίδια» που μας εξήγησαν οι παππούδες, με μεγάλη χαρά και 

προθυμία, έγιναν η αφορμή να μας φέρουν πιο κοντά, μας έμαθαν να 

συνεργαζόμαστε, να βάζουμε όρια στη συμπεριφορά μας, να δεχόμαστε τους κανόνες 

της ομάδας, να ξεπερνάμε τη ντροπή, να γνωρίζουμε καλύτερα ίσως αυτό που 

θεωρούμε διαφορετικό, να κάνουμε καινούργιους φίλους, να χαιρόμαστε όλοι μαζί, 

αλλά και να ταξιδέψουμε νοερά στο παρελθόν και να κάνουμε τη σύνδεση και 

σύγκριση με το παρόν. Τα παιδιά αντιλήφθηκαν μέσα από αυτή τη συνάντηση, πως οι 

παππούδες υπήρξαν κάποτε παιδιά που χαίρονταν και ενθουσιάζονταν παίζοντας, 

όπως ακριβώς κάνουν και τα ίδια.161 

Συνεχίζοντας στην ίδια ενότητα, αλλά σε επόμενη μέρα, ο Λέων ο 

δημοσιογράφος και η Μηλώ η Καμηλώ, δύο ήρωες του εγχειριδίου που δίνουν 

οδηγίες και κατευθύνσεις στα παιδιά, στοχεύουν να διδάξουν τα παιδιά πώς να 

μετρούν το χρόνο. Στόχος είναι να χρησιμοποιούν τα παιδιά απλούς τρόπους 

μέτρησης του χρόνου, όπως με τα ρολόγια ή με τις ημέρες. Αρχικά διάβασα στα 

παιδιά τον διάλογο των ηρώων σχετικά με την ώρα. «Ο Ήλιος, το μεγάλο ρολόι» 

ρύθμιζε τη ζωή των ανθρώπων από τη δημιουργία του κόσμου. Στη «χώρα των 

ρολογιών» εικονίζονται διάφορα αντικείμενα που επινόησε ο άνθρωπος ώστε να 

 
161Στραταριδάκη – Κυλάφη, ό.π., σελ. 56 . 

https://safeyoutube.net/w/Q437
https://www.youtube.com/watch?v=JgSGTO36zUs
https://www.youtube.com/watch?v=9IJCpQNvY1w
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μετρά το χρόνο, όπως: ρολόι κούκος, ψηφιακό, χεριού, εκκρεμές, κλεψύδρα. Τα 

παιδιά παρατήρησαν προσεκτικά τις εικόνες κι εγώ έκανα ερωτήσεις. Κάποια παιδιά 

είχαν διαφορετικές εμπειρίες και μου ανέφεραν και άλλους τρόπους μέτρησης όπως 

για παράδειγμα το λάλημα του κόκορα στην επαρχία ή το ηλιακό ρολόι. Συζητήσαμε 

με τα παιδιά  πού τα έχουν δει, αν μοιάζουν ή σε τι διαφέρουν. Έπειτα, την ώρα των 

Εικαστικών, τα παιδιά ζωγράφισαν τον χρόνο όπως τον φαντάζονται. (Βλέπε  

Παράρτημα). Έπειτα συζήτησα με τα παιδιά για το καθημερινό τους πρόγραμμα. Τα 

ρώτησα πότε ξυπνούν και με ποιο τρόπο. Κάποια από τα παιδιά μου ανέφεραν ότι 

έχουν στο δωμάτιό τους το δικό τους ξυπνητήρι και άλλα μου είπαν ότι η μαμά τους 

είναι το ξυπνητήρι τους! Στη συνέχεια τα ρώτησα πότε γίνεται  στο σχολείο η πρωινή 

συγκέντρωση για προσευχή, πότε φεύγουν για το σπίτι, πότε τρώνε το μεσημεριανό 

τους, πότε τρώνε το βραδινό τους, πότε πάνε για ύπνο κ.λπ. Κάναμε, με αυτόν τον 

τρόπο, μια προσπάθεια ταξινόμησης. Μετά ζήτησα από τα παιδιά να μου διηγηθούν 

τη διαδρομή που κάνουν από το σπίτι τους στο σχολείο, χρησιμοποιώντας λέξεις 

όπως: πριν, τώρα, μετά. Τέλος, για να χαλαρώσουν και να μάθουν δημιουργικά, 

έφτιαξαν το δικό τους ρολόι. Το χρωμάτισαν και το διακόσμησαν όπως ήθελαν.  

Η φράση του βιβλίου «Οι ώρες κυλούν, οι ημέρες περνούν» μας βοηθά να 

κάνουμε τη μετάβαση από τις ώρες στις μέρες. Τα παιδιά φαίνεται να έχουν 

κατανοήσει την κυκλικότητα της εβδομάδας αφού συνδέεται άμεσα με τα βιώματά 

τους. Γνωρίζουν ποιες μέρες τις εβδομάδας πηγαίνουν στο σχολείο και ποιες 

αφιερώνονται στον ελεύθερό τους χρόνο. Η εικόνα του εβδομαδιαίου ημερολογίου 

παρουσιάζει στα παιδιά έναν άλλο τρόπο μέτρησης του χρόνου που περνάει.  

Διάβασα στα παιδιά το ποιηματάκι του Γ.Κρόκου, υπογραμμίσαμε τα 

ονόματα των ημερών. Έπειτα βοήθησα τα παιδιά να τα γράψουν στη σωστή θέση στο 

ημερολόγιο. Άφησα τα παιδιά να επιλέξουν ένα χρώμα για κάθε ημέρα. 

Όση ώρα τα παιδιά χρωμάτιζαν τα ονόματα των ημερών, εγώ κατέγραψα και 

ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της εβδομάδας. 

Χρησιμοποίησα άλλο χρώμα για κάθε διδακτικό αντικείμενο. Αυτές οι σταθερές 

αναφορές βοηθούν τα παιδιά να οργανώσουν τη μνήμη τους και να εξοικειωθούν με 

τις αλλαγές. Παράλληλα ακούσαμε το τραγούδι «Οι μέρες της εβδομάδας» του 

Τάσου Ιωαννίδη από το CD«Λάχανα και Χάχανα, εδώ Νηπιαγωγείο».  

https://safeyoutube.net/w/Xq37
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Ο επόμενος στόχος της ενότητας ήταν να εξοικειωθούν τα παιδιά και με 

άλλους τρόπους μέτρησης του χρόνου, όπως οι μήνες και οι εποχές. Προκειμένου να 

εισαχθούν τα παιδιά σε αυτές τις έννοιες διαβάσαμε το δίστιχο από το μουσικό έργο 

Λιλιπούπολη: «Γύρω γύρω οι μήνες όλοι, η ζωή περιβόλι, άνθη, χιόνια 

και βροχή, κάθε χρόνο απ’ την αρχή...» 

Ρώτησα τα παιδιά να μου πουν πώς αντιλαμβάνονται τις φράσεις «γύρω γύρω 

οι μήνες όλοι», «κάθε χρόνο απ’ την αρχή», «η ζωή περιβόλι, άνθη, χιόνια 

και βροχή». Στο κέντρο της σελίδας εικονίζεται μια ρόδα με τις εποχές και τους μήνες. 

Η ρόδα αναπαριστά την κυκλικότητα του χρόνου. Τα παιδιά παρατήρησαν ότι κάθε 

εποχή έχει τα δικά της γνωρίσματα τα οποία πολλές φορές σχετίζονται με τις 

ασχολίες των ανθρώπων, τα ήθη, τα έθιμα και τις γιορτές. 

Για να κεντρίσω περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών, προέβαλα στον 

προτζέκτορα της τάξης μας δύο διαδραστικά παιχνίδια  από το εκπαιδευτικό 

λογισμικόjele.gr (διαδραστικό παιχνίδι με τις εποχές , διαδραστικό παιχνίδι με εποχές 

2). 

Έπειτα, σύμφωνα με τις οδηγίες του βιβλίου μας επεξεργαστήκαμε το 

τραγούδι: «Δώδεκα μήνες αθλητές» από το  μουσικό έργο Λιλιπούπολη. Τα παιδιά 

άκουσαν, τραγούδησαν και σχολίασαν το τραγούδι.  

Μετά  από λίγες μέρες αποφασίσαμε να μιλήσουμε και για την ιστορία της 

πόλης μας. Έτσι κι αλλιώς, περπατώντας κανείς στους δρόμους του Ηρακλείου 

αντιλαμβάνεται πως η Ιστορία βρίσκεται παντού γύρω του αφού η  πόλη έχει 

αναρίθμητα μνημεία. Η αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος με τίτλο: « 

Πώς ανακαλύπτω την ιστορία του τόπου μου;», μας έδωσε το έναυσμα.  

Αρχικά οι εικόνες που παρουσιάζονται στο βιβλίο με τη μορφή καρτ ποστάλ 

δίνουν το ερέθισμα στα παιδιά να ξεκινήσουν τη συζήτηση και να εκφράσουν την 

προσωπική τους γνώμη για το πώς αντιλαμβάνονται την ιστορία. Κάνοντας πολλές 

ερωτήσεις στα παιδιά προσπάθησα να τα βοηθήσω να σκεφτούν γιατί τα κάστρα, οι 

ανεμόμυλοι, τα μοναστήρια κ.ά. είναι σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού ενός τόπου. 

Σε ένα μεγάλο χαρτί του μέτρου, σημείωσα με τη βοήθεια των παιδιών όσα από αυτά 

υπάρχουν στο δικό μας τόπο. Ζήτησα από τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις για το πότε 

φτιάχτηκαν, από ποιον και για ποιο λόγο. Επίσης τα ρώτησα αν μπορούν να 

καταλάβουν ποια από αυτά τα έχουν κατασκευάσει άνθρωποι και ποια είναι 

http://www.jele.gr/
http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB016.swf
http://www.jele.gr/activity/a/study/meleti010.swf
http://www.jele.gr/activity/a/study/meleti010.swf
https://www.youtube.com/watch?v=NYjcgYNX5Yw
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A105/220/1613,5064/
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δημιουργήματα της φύσης. Η επόμενη ερώτηση ήταν να μου πουν αν γνωρίζουν αν 

αυτά τα δημιουργήματα χρησιμοποιούνται σήμερα για τον ίδιο λόγο ή όχι.  

Από τον υπολογιστή της τάξης μας μπήκαμε στο διαδίκτυο και είδαμε αρκετές 

εικόνες από μνημεία, κτίρια, Μουσεία και όμορφες περιοχές του τόπου μας. Ρώτησα 

τα παιδιά με ποιους άλλους τρόπους θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε επιπλέον 

στοιχεία και είχαν αρκετές ιδέες. Μου ανέφεραν ότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε 

στοιχεία από παλιά βιβλία, από χάρτες ή από μεγάλους ανθρώπους που έζησαν στα 

παλιότερα χρόνια. 

Η επόμενη δραστηριότητα ζητούσε από τα παιδιά να ερευνήσουν μια 

ευρύτερη περιοχή, οπότε ζήτησα από τα παιδιά να μου που πουν τις ιδέες τους για το 

τι ακριβώς θα χρειαστούμε. καταλήξαμε ότι θα χρειαστούμε βιβλία, μολύβια, 

σημειωματάρια, χάρτες, φωτογραφική μηχανή… Όλα καταγράφηκαν στο χαρτί του 

μέτρου. 

Την επόμενη μέρα, ασχοληθήκαμε με την ενότητα «Μια επίσκεψη στο 

μουσείο». Στόχος της ενότητας ήταν αφενός να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή τα 

παιδιά με χώρους πολιτισμού της περιοχής μας και αφετέρου να συνδέσουν αυτούς 

τους χώρους με τα έργα των ανθρώπων και την ιστορία τους. Τα παιδιά παρατήρησαν 

τις εικόνες του βιβλίου που αναφέρονταν σε μουσεία και άλλους χώρους πολιτισμού 

και έπειτα τα ρώτησα αν γνωρίζουν παρόμοιους χώρους του τόπου μας. Αρκετά 

παιδιά γνώριζαν το μουσείο Φυσικής Ιστορίας το οποίο  μάλιστα είχαν επισκεφτεί 

όταν φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο. Μου ανέφεραν τι είχαν δει εκεί και στη συνέχεια 

τους ζήτησα να υποθέσουν τι άλλο μπορούμε να συναντήσουμε σε ένα μουσείο. 

Κάποια παιδιά μίλησαν για αρχαία νομίσματα και άλλα για τα ρούχα που φορούσαν 

οι άνθρωποι παλιά. 

Δεν μείναμε μόνο στα λόγια όμως! Μία  από τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιήσαμε με τα παιδιά ήταν η επίσκεψη στο Μουσείο Λυχνοστάτης. Ο 

στόχος μου ήταν να εξοικειωθούν καταρχάς τα παιδιά με το χώρο και την έννοια του 

Μουσείου, να προσεγγίσουν βιωματικά τον τρόπο ζωής των κατοίκων της 

παλαιότερης εποχής και στη συνέχεια να τον συγκρίνουν με τον σημερινό. 

Το Μουσείο Λυχνοστάτης είναι ένα χώρος που προβάλλει την παραδοσιακή 

ζωή και τον λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης, όπου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να 

παρατηρήσουν πολλά αντικείμενα από την καθημερινή ζωή παλιότερων ανθρώπων. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A105/220/1613,5065/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A105/220/1613,5065/
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Έκαναν συγκρίσεις με τα αντικείμενα του σήμερα και συζήτησαν για τις ομοιότητες 

και τις διαφορές. Όλες οι προσεγγίσεις έγιναν με βιωματικό τρόπο και λήφθηκαν 

σοβαρά υπόψη οι πρότερες γνώσεις των παιδιών. Ο χώρος ήταν από τη φύση του 

ιδιαίτερα ελκυστικός, αφού αβίαστα κατάφερε να ενεργοποιήσει τις αισθήσεις των 

παιδιών και κυρίως τη φαντασία τους. Επίσης, εκεί είδαν έργα τέχνης και εργαλεία 

του παρελθόντος. παρατήρησαν παλιές ενδυμασίες, κειμήλια και σκεύη ντόπιων 

ανθρώπων που έζησαν παλαιότερα στην Κρήτη.  

Συζητήσαμε με τα παιδιά και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα μουσεία 

ανήκουν σε όλους μας και ότι μας βοηθούν να κατανοήσουμε πολλά πράγματα για το 

παρελθόν. Για το λόγο αυτό οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα των 

εκθεμάτων και να δείχνουμε απεριόριστο σεβασμό. Ο στόχος της επίσκεψης 

επιτεύχθηκε με τα παιδιά να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή σε παλαιότερα 

έτη. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη εξόρμηση, που αυτή τη φορά θα 

λάμβανε χώρα στην πόλη του Ηρακλείου.  

 

 

1. Ενότητα Σεμπίλ (Διαθεματική προσέγγιση) 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πόλη του Ηρακλείου έχει αναρίθμητα μνημεία, 

οπότε στη θεματική ενότητα που ακολουθεί θα προσπαθήσω να προσεγγίσω 

διαθεματικά την Ιστορία και τις χρονικές έννοιες μέσα από ένα μνημείο. Με τον όρο 

διαθεματικότητα εννοείται «η συνειδητή προσπάθεια κατάκτησης και χρήσης της 

γνώσης και των δεξιοτήτων που προσφέρονται από ξεχωριστές επιστήμες ή 

γνωστικές περιοχές ή μαθήματα, σε σχέση με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο».162 Η 

διαθεματικότητα θα βοηθήσει τους μαθητές να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες 

γνώσεις τους αλλά και να αποκτήσουν νέες που θα είναι σημαντικές για την 

μετέπειτα ζωή τους ως πολίτες.163Η ενότητα αφορά στο μνημείο Σεμπίλ,164 μια 

δημόσια κρήνη που χτίστηκε την περίοδο της Τουρκοκρατίας για να βρίσκουν οι 

κουρασμένοι και διψασμένοι περαστικοί πόσιμο νερό. 

 
162Στραταριδάκη - Κυλάφη, ό.π., σελ. 112. 
163Στραταριδάκη - Κυλάφη, ό.π., σελ. 112. 
164 Σπανάκης, Στέργιος Γ., ό.π., σελ. 93. 
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Οι στόχοι που θα περιγραφούν παρακάτω αφορούν σε πρόγραμμα στην Α΄ 

Δημοτικού και επεκτείνονται χρονικά σε περισσότερες από μία ημέρες. Οι  

δραστηριότητες διήρκησαν περίπου δύο εβδομάδες. 

Το εποπτικό υλικό (εικόνες) που είναι τοποθετημένο στη «γωνιά της 

Ιστορίας» της τάξης και μία αφήγηση του εκπαιδευτικού μπορούν να αποτελέσουν 

την αφορμή για να αναπτύξουμε το θέμα μας. Συγκεκριμένα, ξεκίνησα  λέγοντας στα 

παιδιά ότι χθες έκανα ένα περίπατο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και καθώς 

περνούσα από την πλατεία Κορνάρου παρατήρησα ανάμεσα στις πολυκατοικίες και 

τα εμπορικά καταστήματα ένα παράξενο, μικρό κτίριο που μου κίνησε την 

περιέργεια. Δεν έδωσα άλλες πληροφορίες στα παιδιά παρά τα ενθάρρυνα με 

ερωτήσεις να εκφράσουν γνώσεις που τυχόν έχουν  γύρω από το θέμα. Ενδεικτικά 

αναφέρω τις εξής: 

❖ Έχετε περάσει ποτέ από την πλατεία Κορνάρου με τους γονείς σας; 

❖ Έχετε δει αυτό το μικρό κτίριο που σας περιέγραψα; 

❖ Μπορείτε να το περιγράψετε; Πώς είναι το σχήμα του; 

❖ Σε τι χρησιμεύει άραγε; 

 Κατέγραψα  όσα είπαν οι μικροί μαθητές μου, αφού σε αυτά θα βασιστώ στη 

συνέχεια ώστε να προσεγγίσουμε το θέμα. 

Έπειτα αφηγήθηκα στα παιδιά την ιστορία του τούρκικου Σεμπίλ, 

ενημερώνοντας τα παιδιά ότι αναζητώντας πληροφορίες  γι’ αυτό το παράξενο κτίριο, 

θυμήθηκα μια ιστορία την οποία συνήθιζε να μου αφηγείται ο παππούς μου. 

Προσπάθησα να εμπνεύσω τα παιδιά λέγοντάς τους ότι όταν ήμουν μικρή 

επισκεπτόμουν με τον παππού μου το Σεμπίλ, που εκείνη την εποχή λειτουργούσε ως 

καφενείο και το επεξεργαζόμουν για αρκετή ώρα. 

Η ιστορία είναι σύντομη για να μην κουραστούν τα παιδιά και χάσουν το 

ενδιαφέρον τους. Παράλληλα αξιοποιώ φωτογραφίες  που απεικονίζουν το Σεμπίλ 

όπως ήταν παλιά και προκαλώ τα παιδιά να ανακαλύψουν σε τι κατάσταση βρίσκεται 

σήμερα. Συγκεκριμένα αξιοποίησα την παρακάτω φωτογραφία από την πλατεία 

Κορνάρου. 
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«Η σημερινή πλατεία Κορνάρου»165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
165Σπανάκης, ό.π., σελ. 75. 
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Το τούρκικο Σεμπίλ 

Στα πολύ παλιά χρόνια, παιδιά, πολλά χρόνια πριν από την εποχή 

μας, δηλαδή στην εποχή της Τουρκοκρατίας, την εξουσία στην πόλη μας την 

είχαν οι Τούρκοι. Ήταν δηλαδή εκείνοι οι αρχηγοί που αποφάσιζαν για όλα.  

Οι περισσότεροι τούρκοι αγάδες ήταν αρκετά πλούσιοι και έχτισαν διάφορα 

κτίρια.  

Εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολο οι διαβάτες  να βρουν ένα 

δροσερό ποτήρι με νερό. Τα σπίτια δεν είχαν βρύσες όπως τις γνωρίζετε 

σήμερα. Το νερό ανήκε σε λίγους πλούσιους και μάλιστα Τούρκους. Οι 

φτωχοί κάτοικοι της πόλης, Τούρκοι και Χριστιανοί, ζητιάνευαν το νερό από 

τους πλούσιους Τούρκους. Οι  πλούσιοι αγάδες έχτιζαν δημόσιες κρήνες, 

βρύσες δηλαδή, ώστε να ξαποσταίνουν οι κουρασμένοι περαστικοί, να 

ξεδιψούν και τα τους μακαρίζουν. 

Το ίδιο έκανε και ένας αγάς που ζούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη 

μας. Έτσι όταν έφταναν  στην πλατεία Κορνάρου, στο “Βαλντέ τζαμί” οι 

διαβάτες (ο εκπαιδευτικός δείχνει στο χάρτη το Ηράκλειο και την πλατεία την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας) συναντούσαν τη δημόσια κρήνη, βρύση δηλαδή, 

του Χατζή Ιμπραήμ αγά, που ήταν από τα πιο όμορφα σεμπίλια. 

Ο πλούσιος αγάς είχε ξοδέψει όλη του την περιουσία για να χτίσει το 

όμορφο σεμπίλι, ώστε να ξεδιψάει ο κάθε κουρασμένος διαβάτης και να τον 

ευχαριστεί. Μάλιστα το καλοκαίρι μετέφερε χιόνι από τον Ψηλορείτη ώστε να 

προσφέρει κρύο νερό στους περαστικούς. 
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Αφού ολοκληρώθηκε η αφήγηση της ιστορίας, θέλησα να ελέγξω τι 

κατανόησαν τα παιδιά. Προκειμένου να το πετύχω, έθεσα στα παιδιά ερωτήσεις 

εμπέδωσης και κατανόησης. 

Για να γίνει όμως η αξιολόγηση ακόμα πιο ελκυστική και ενδιαφέρουσα, 

κάλεσα τα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες των δύο και να μεταφερθούν στην αίθουσα 

πληροφορικής προκειμένου να μάθουν παίζοντας. Είχα  ετοιμάσει αρχικά μια 

διαδραστική δραστηριότητα στην εφαρμογή learningapps με τίτλο: «Ποιος θέλει να 

γίνει εκατομμυριούχος;». Η δραστηριότητα έλαβε χώρα στην αίθουσα των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όπου και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού της 

πληροφορικής έγινε χρήση του διαδραστικού πίνακα, αλλά και άλλων μέσων, από τις 

ομάδες των μαθητών. Οι ερωτήσεις που συμπεριέλαβα είχαν σκοπό να αξιολογήσουν 

κατά πόσο τα παιδιά κατανόησαν την ιστορία που τους αφηγήθηκα λίγο νωρίτερα και 

τι ακριβώς θυμούνται. Τα παιδιά ενθουσιάζονται με τέτοιου είδους δραστηριότητες 

και δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και ανταγωνισμό. Οι ομάδες 

συνεργάστηκαν και συγκεντρώθηκαν, ώστε να απαντήσουν σωστά. Τα πήγαν πολύ  

καλά με τις απαντήσεις. Όλες οι ομάδες αργά ή γρήγορα κατάφεραν να κερδίσουν. Ο 

ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος! 

Σύμφωνα με τον Cummins166 η μάθηση μέσα στη σχολική αίθουσα θα πρέπει 

να συνδυάζεται με βοηθήματα. Η παραπάνω διατύπωση τονίζει την ανάγκη 

ενίσχυσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με διάφορα βοηθήματα άρα και με 

τεχνολογικά μέσα όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους μαθητές να πραγματοποιήσουν 

διάφορες δραστηριότητες. 

Έπειτα τα παιδιά κλήθηκαν να παίξουν με τη δεύτερη διαδραστική 

δραστηριότητα που τους είχα ετοιμάσει. Έπρεπε  να βάλουν τις εικόνες πάνω στην 

ιστοριογραμμή. Πριν ξεκινήσουν την προσπάθειά τους, τους παρότρυνα να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί και συγχρόνως παρατηρητικοί, ώστε να μπορέσουν να 

 
166J. Cummins, Negotiating identities: Education for empowerment in a diverse society (Los Angeles: 
California Association for Bilingual Education and Stoke Trent, 2005), σελ. 24. 

 

https://learningapps.org/display?v=pdi3gumin19
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/display?v=pdi3gumin19
https://learningapps.org/display?v=pdi3gumin19
https://learningapps.org/display?v=pzykdu2za19
https://learningapps.org/display?v=pzykdu2za19
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εντοπίσουν εκείνα τα στοιχεία στις φωτογραφίες που μαρτυρούν και την αντίστοιχη 

εποχή.  

Το Σεμπίλ, που απεικονίζεται στις εικόνες, είναι ένα μνημείο που προέρχεται 

από την περίοδο της Τουρκοκρατίας και το μοναδικό που διασώζεται ως σήμερα. 

Είναι ένα μνημείο το οποίο μπορεί να εισάγει τα παιδιά στις χρονικές έννοιες αλλά 

και να τα βοηθήσει να κατανοήσουν την πορεία του ανθρώπου ανά τους αιώνες. Το 

Σεμπίλ είναι ένα μνημείο διατηρητέο και επισκέψιμο. Δεν χρησιμοποιείται  πλέον ως 

κρήνη ωστόσο είναι προσιτό σε όλους τους πολίτες. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα 

να το επισκεφθούν και να κάνουν επιτόπια έρευνα, ώστε να ολοκληρώσουν αλλά και 

να εμπλουτίσουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις τους πάνω στο μνημείο. 

 

 

Α. Ιστόγραμμα εννοιών (εννοιολογικό) για τη διαθεματική προσέγγιση της 
ενότητας «Το τούρκικο Σεμπίλ» 

 

Ο εκπαιδευτικός θέτει στόχους ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματός του. Οι 

έννοιες που απορρέουν από την ενότητα μπορούν να παρασταθούν σε ένα 

εννοιολογικό ιστόγραμμα.167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
167Στραταριδάκη - Κυλάφη, ό.π., σελ. 149-163. 



76 
  

 

 

Ιστόγραμμα εννοιών (εννοιολογικό) 
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Β. Ιστόγραμμα γνωστικών κλάδων για τη διαθεματική προσέγγιση της 
ενότητας168 «Η ιστορία του Σεμπίλ» 

 

 

 

 

 

 
168Στραταριδάκη - Κυλάφη, ό.π., σελ. 149-163. 

θέμα:       
Η ιστορία 

του Σεμπίλ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 
Γλώσσα

Μαθηματικά

ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ
Βιολογία(γνώσεις 

για το νερό)

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΦΡΑΣΗ

Σχήματα 

Γεωγραφία 

Ιστορία 

Δραματική 
τέχνη 

Εικαστικά 

Κοινωνικο 

συναισθηματική 
ανάπτυξη 
(πόλεμος, 

ειρήνη) 

Χωροχρονικές 
σχέσεις 

Γραπτός λόγος 

Προφορικός λόγος 
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Γ. Στόχοι της διαθεματικής προσέγγισης της ενότητας «Η ιστορία του 
Σεμπίλ»169 
 

 Να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για ιστορικά γεγονότα (Ιστορία).[ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Ανθρωπογενές 

περιβάλλον και αλληλεπίδραση.(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να διαβάζουν σχεδιαγράμματα και χάρτες (Ιστορία, Γεωγραφία).[ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ– Ανθρωπογενές 

περιβάλλον και αλληλεπίδραση.(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να προσεγγίζουν και αποσαφηνίζουν βασικές χρονικές έννοιες (Ιστορία). 

[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ– Ανθρωπογενές 

περιβάλλον και αλληλεπίδραση.(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία γεγονότων (Ιστορία, 

Μαθηματικά). [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ– 

Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να κατανοούν τα παιδιά απλές χωροχρονικές σχέσεις και να προσεγγίζουν 

σταδιακά την έννοια της μέτρησης του χρόνου (χρήση της γραμμής του 

χρόνου).[ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να διαχειρίζονται τα παιδιά και να χρησιμοποιούν μέσα και καταστάσεις που 

συνδέονται με την καθημερινή ζωή (π.χ. τι σημαίνει να είναι κάποιος 

πλούσιος). [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να αναγνωρίζουν τα παιδιά τα σχήματα (Μαθηματικά). [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να διηγούνται/αφηγούνται. [ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ – 

Προφορική επικοινωνία (ομιλία και ακρόαση). (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 
169Υπουργική Απόφαση Γ2/21072β (ΦΕΚ 304/13-3-2003), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Δραστηριοτήτων. 
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 Να περιγράφουν γεγονότα. [ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ – 

Προφορική επικοινωνία (ομιλία και ακρόαση). (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να εξηγούν και να ερμηνεύουν (να αιτιολογούν απόψεις). [ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 

ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ – Προφορική επικοινωνία (ομιλία και 

ακρόαση). (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη 

επιχειρηματολογία (να αιτιολογούν τις απόψεις τους και να μπορούν να 

πείθουν τους συνομιλητές τους). [ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ – 

Προφορική επικοινωνία (ομιλία και ακρόαση). (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο (να ασκούνται 

να οργανώνουν το λόγο τους συνδέοντας τις απλές προτάσεις μεταξύ τους με 

κατάλληλες συνδετικές λέξεις «και», «για», «επειδή», «αλλά» κλπ. [ΠΑΙΔΙ 

ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ – Προφορική επικοινωνία (ομιλία και 

ακρόαση). (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να ακούν και να κατανοούν μια διήγηση. [ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΓΛΩΣΣΑΣ – Ανάγνωση. (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να απομνημονεύουν πολύ μικρά κείμενα. [ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΓΛΩΣΣΑΣ – Ανάγνωση. (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να κατανοούν αξίες (π.χ. κοινωνικές, όπως ειρήνη [σε αντιδιαστολή με την 

έννοια «πόλεμος»], οι οποίες απορρέουν από την εξέταση του θέματος). 

[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ– Ανθρωπογενές 

περιβάλλον και αλληλεπίδραση.(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να αναπτύσσουν συναισθήματα αγάπης και ομόνοιας. [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ– Ανθρωπογενές περιβάλλον και 

αλληλεπίδραση.(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 
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 Να ζωγραφίζουν τους ήρωες (π.χ τον αγά), όπως τους άκουσαν στην ιστορία. 

[ΠΑΙΔΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ. (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να κατασκευάζουν το σεμπίλι με ό,τι υλικά επιθυμούν. [ΠΑΙΔΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ. (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 

Η προσέγγιση και η κατανόηση του θέματος προτείνεται να πραγματοποιηθεί 

με τις ακόλουθες στρατηγικές: 

 Συζήτηση 

 Αφήγηση 

 Παιχνίδια 

 Δραματοποίηση 

 Ομαδοσυνεργατικές εργασίες 

 Επιτόπια έρευνα 

 Συνεργασία με γονείς 

 Κέντρα μάθησης 

 Παρουσιάσεις 
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Δ. Ιστόγραμμα διδακτικών στρατηγικών170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
170Κούσουλας, ό.π., σελ. 77. 

θέμα: 
Η ιστορία 

του Σεμπίλ

Συζήτηση

Παιχνίδια

Δραματοποίηση

Ομαδοσυνεργατ
ικές

εργασίες

Συνεργασία με 
γονείς

Κέντρα 
μάθησης

Παρουσιάσεις

Επιτόπια 
έρευνα
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Οι παραπάνω στρατηγικές θα βοηθήσουν τα παιδιά ώστε: 

 Να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικασίες. [ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Ανθρωπογενές 

περιβάλλον και αλληλεπίδραση. (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας. [ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Ανθρωπογενές περιβάλλον και 

αλληλεπίδραση. (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού 

ανακάλυψης. [ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

– Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση. (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να στηρίζονται 

σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να 

καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα. [ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Ανθρωπογενές περιβάλλον και 

αλληλεπίδραση. (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 

 Να συνειδητοποιούν τη μοναδικότητά τους, αλλά και να εντοπίζουν τις 

ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους και να τις σέβονται 

(ανάπτυξη ηθικών αξιών). [ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση. 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)] 
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Ε. Αξιολόγηση σχεδιασμού και εφαρμογής της διαθεματικής ανάπτυξης της 
ενότητας «Η ιστορία του Σεμπίλ»171 

 

Προκειμένου να αξιολογήσει ο εκπαιδευτικός τις δραστηριότητες που 

επέλεξε να υλοποιήσει καλείται να αναρωτηθεί: 

 Ήταν οι δραστηριότητες αρκετές και ουσιαστικές; 

 Επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί; 

 Οι δραστηριότητες ήταν αναπτυξιακά κατάλληλες; 

 Πού δυσκολεύτηκαν τα παιδιά; 

 Τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε την 

επόμενη φορά; 

Επίσης η αξιολόγηση μπορεί να γίνει μέσω άλλων τεχνικών όπως: 

 Παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού 

 Παραστάσεις αξιολόγησης 

 Φάκελοι εργασίας (portfolio) 

 Συνονθύλευμα από ζωγραφιές, γλυπτά των παιδιών, αρχιτεκτονικής και 

οπτικοακουστικών μέσων (Installation)  

 
 
 
 
 

 
171Κούσουλας, ό.π., σελ. 108. 
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Ο πρώτος μας περίπατος στην παλιά πόλη του Ηρακλείου 

Η πόλη του Ηρακλείου αναμφίβολα αποτελεί ένα ζωντανό μουσείο για όποιον 

παρατηρεί και ενδιαφέρεται να μάθει! Οι περίοδοι που μελετώνται, όπως 

προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, είναι οι περίοδοι της Βενετοκρατίας και 

της Τουρκοκρατίας. Ένας απλός περίπατος στο κέντρο της πόλης αρκεί για να έρθουν 

τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με το ιστορικό περιβάλλον (κτίρια, μνημεία, δομικά 

υλικά αλλά και με πολυάριθμες κρήνες, που είναι και το ζητούμενο της εργασίας).Η 

πληθώρα των Βενετικών και Οθωμανικών καταλοίπων στην πόλη μας μάς δίνουν τη 

δυνατότητα να βγούμε έξω από τα στενά όρια της αίθουσας.  

Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό προϋποθέτει καλή προετοιμασία από τη μεριά του 

εκπαιδευτικού. Οφείλει, προτού να γίνει η εξόρμηση, να κάνει προσωπική έρευνα, να 

αντλήσει πληροφορίες, να λύσει προσωπικές απορίες και να αποκτήσει άριστη γνώση 

τόσο για τις πηγές που θα χρησιμοποιήσει όσο και για τα τεκμήρια που θα 

συναντήσουν οι μαθητές του στην επιτόπια μελέτη του ιστορικού 

περιβάλλοντος.172Συνδυάζοντας τα τεκμήρια και τις μαρτυρίες με την πολλή 

περιέργεια και τη φαντασία που διαθέτουν, μπορούν να οδηγηθούν οι μικροί 

«ιστορικοί» σε ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις και διαπιστώσεις. 

Σε πρώτη φάση τα παιδιά προετοιμάστηκαν πριν την εξόρμησή τους. Έκαναν 

υποθέσεις, μου έθεσαν ερωτήσεις, συζητήσαμε για προηγούμενες βόλτες τους στην 

πόλη και μοιράστηκαν τις ιδέες και τις γνώσεις τους. Βγαίνοντας έξω από τη σχολική 

αίθουσα ερχόμαστε  σε επαφή με την Ιστορία με ένα τρόπο άκρως βιωματικό, φυσικά 

και αβίαστα. Όση ώρα τα παιδιά εκφράζονταν, εγώ κρατούσα σημειώσεις 

προκειμένου να διασταυρώσουμε στη φάση της αξιολόγησης αν οι υποθέσεις τους 

επαληθεύτηκαν από τα ευρήματά τους. 

Οι μικροί μαθητές ήρθαν σε επαφή με άλλους φορείς οι οποίοι είχαν 

ενημερωθεί έγκαιρα, ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση τους και να διευκολύνουν 

την παιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα η συνεργασία αυτή αφορά στους 

υπεύθυνους της Βικελαίας  Βιβλιοθήκης, όπου έγινε και η πρώτη μας στάση 
 

172Δημητριάδου, Κατερίνα., Ιστορία και Γεωγραφία στην πρώτη σχολική ηλικία. (Θεσσαλονίκη: 
Αδελφοί Κυριακίδη, 2002),  σελ. 80. 
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προκειμένου να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με πληθώρα βιβλίων τα οποία περιέχουν 

εικόνες από τις περιόδους που μελετάμε. Τα ενθάρρυνα να παρατηρήσουν 

προσεκτικά, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές στις εικόνες, να συζητήσουν, να 

εκφράσουν τις ιδέες τους και να αλληλεπιδράσουν με το χώρο. 

Έξω από τη Βικελαία και μπροστά από την εμβληματική κρήνη του Μοροζίνι 

κάναμε μια πρώτη μικρή στάση και πραγματοποιήσαμε μια μικρή δραματοποίηση.  

Τα παιδιά προσποιήθηκαν πως είναι «νερουλάδες». Έπειτα συζήτησαν για τα δομικά 

υλικά και τα χρώματα.  

Ο περίπατός  μας συνεχίστηκε και διασχίζοντας την παλιά αγορά καταλήξαμε 

στην πλατεία Κορνάρου, όπου θα συναντούσαμε το Σεμπίλ που είχαν ακούσει 

νωρίτερα στην ιστορία που τους αφηγήθηκα. Έκπληκτα στάθηκαν μπροστά από το 

κτίριο και αρκετά από αυτά διαπίστωσαν πως δεν το είχαν προσέξει πολύ καλά σε 

προηγούμενους περιπάτους με τους γονείς τους στο κέντρο της πόλης. Γύρισαν γύρω 

από την κρήνη και την παρατήρησαν με μεγάλη προσοχή. Σε αυτό το σημείο τους 

τόνισα ξανά πως η κρήνη αυτή χτίστηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια ώστε να 

κατανοήσουν τη συνέχειά της μέσα στο χρόνο. 

Ζήτησα από τα παιδιά να φέρουν στη μνήμη τους τις φωτογραφίες που είχαμε 

επεξεργαστεί μέσα στην τάξη. Κάποια παιδιά παρατήρησαν πως το Σεμπίλ δεν έχει 

αλλάξει, έχει αλλάξει όμως η χρήση του. Την περίοδο την Τουρκοκρατίας  

χρησιμοποιούνταν για να ξεδιψούν οι διψασμένοι διαβάτες, αργότερα οι παππούδες 

τους κάθονταν εκεί στην πλατεία να απολαύσουν τον καφέ τους, ενώ σήμερα δεν 

συμβαίνει τίποτα από αυτά. Το Σεμπίλ στέκει ωστόσο στην ίδια θέση. 

Τα παιδιά κράτησαν σημειώσεις για τα υλικά από τα οποία είναι 

κατασκευασμένο το Σεμπίλ, το σχήμα του και τη δομή του. Τα άφησα ελεύθερα να 

εκφράσουν τις απορίες τους και τις διαπιστώσεις τους και μέσα από τη συζήτηση 

έγινε διάλογος για το σχήμα της, τα δομικά υλικά και το χρώμα της. Κάποια παιδιά 

έπαιξαν δραματικό παιχνίδι και υποδύθηκαν κάποιους διψασμένους διαβάτες που 

περνούσαν από κει και σταμάτησαν στην κρήνη για να ξεδιψάσουν. Συζητήσαμε με 

τα παιδιά πως η κρήνη δεν χρησιμοποιείται πλέον για τον ίδιο λόγο που χρησίμευε 

παλιότερα όπως συμβαίνει και με άλλα μνημεία που συναντήσαμε στον περίπατό 

μας.  
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Αυτή η παρατήρηση είναι πολύ σημαντική, διότι τα παιδιά αναπτύσσουν 

δεξιότητες που θα φανούν χρήσιμες στην ενήλικη ζωή τους. Μαθαίνουν να 

επεξεργάζονται ένα μνημείο ως ιστορικοί και να ανακαλύπτουν την «ιστορία» του. 

Έτσι αύριο μεθαύριο, όταν κάποια από αυτά τα παιδιά θα ταξιδέψουν και θα 

συναντήσουν μνημεία του κόσμου, θα έχουν μια εξοικείωση με τον τρόπο που θα τα 

αντιμετωπίσουν.  

Επιστρέφοντας στο σχολείο τα παιδιά έφεραν μαζί τους έντυπα, χάρτες, 

βίντεο, φωτογραφίες αλλά και νέες γνώσεις. Ταξινόμησαν αυτά που συνέλεξαν και τα 

τοποθέτησαν στη «γωνιά της Ιστορίας». Τα παιδιά θέλησαν να μεταφέρουν τις 

αναμνήσεις τους με το δικό τους τρόπο. Άλλα φόρτωσαν τις φωτογραφίες που 

τράβηξαν στον υπολογιστή της τάξης, άλλα ζωγράφισαν κάτι που τα εντυπωσίασε, 

όπως για παράδειγμα κάποια σύμβολα ή επιγραφές και άλλα έπαιξαν 

«νεροκουβαλήματα». 

Τα παιδιά έφτιαξαν λεύκωμα με τις φωτογραφίες που συγκέντρωσαν. Επίσης 

κατασκεύασαν γλυπτά με πλαστελίνη και καλαμάκια και τα τοποθέτησαν κι αυτά στη 

γωνιά της ιστορίας.  

Στη φάση της αξιολόγησης και προκειμένου να ελέγξω αν τα παιδιά είχαν 

αντιληφθεί την έννοια της αλλαγής και της συνέχειας, τους έκανα ερωτήσεις και τα 

παρότρυνα να κάνουν τη σύνδεση του χθες με το σήμερα. Κάποια παιδιά 

παρατήρησαν πως η κρήνη που συναντήσαμε στη βόλτα μας συνεχίζει να έχει νερό 

αλλά όχι τον ίδιο ρόλο όπως παλαιότερα, ενώ το κτίριο της Λότζια, παρόλο που 

διατηρείται, έχει αλλάξει στις μέρες μας η χρήση του.  

Οι μικροί ιστορικοί ταυτιζόμενοι με ή αποστασιοποιούμενοι από ήρωες, 

γεγονότα και μνημεία που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο σε άλλο χρόνο, βοηθιούνται 

να κατανοήσουν και να εσωτερικεύσουν τις πληροφορίες και να τις 

χρησιμοποιήσουν, ώστε να διαμορφώσουν το δικό τους χαρακτήρα, τη δική τους 

ταυτότητα μέσα από τη γνώση του παρελθόντος. 
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Διαθεματική Δραστηριότητα 1: Ο κύκλος του νερού 

Η αφορμή δόθηκε από την επίσκεψη μας στο Σεμπίλ και συγκεκριμένα μετά 

τη συζήτηση σχετικά με το με ποιους τρόπους συνέλεγαν  οι παλιοί κάτοικοι του 

Χάνδακα το νερό. Μία από τις απαντήσεις ήταν και η συλλογή του βρόχινου νερού 

και με αφορμή τη βροχερή εκείνη μέρα μιλήσαμε για τον κύκλο του νερού. Αρχικά, 

ζήτησα από τα παιδιά να πλησιάσουν στο παράθυρο και να παρατηρήσουν ήσυχα τις 

σταγόνες που πέφτουν και τον ήχο που κάνει η βροχή. Έπειτα, ρώτησα αν τους 

αρέσει η βροχή, αν γνωρίζουν από πού έρχεται, πού πάει και γενικότερα σε τι 

χρησιμεύει. Άφησα  τα παιδιά να μου πουν τις απόψεις τους σχετικά με τη βροχή, τις 

κατέγραψα στον πίνακα, ώστε να γνωρίζουμε τις αρχικές απόψεις των παιδιών. 

Αφού έγινε η αφόρμηση, διάβασα στα παιδιά το παραμύθι «Ο σταγονούλης 

πετάει στα σύννεφα».173 Μετά από την ανάγνωση του παραμυθιού, έγιναν διάφορες 

ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου προς τα παιδιά, σχετικά με την πλοκή και τους 

χαρακτήρες της ιστορίας. Ζήτησα επίσης από τα παιδιά να περιγράψουν προφορικά 

τα στάδια από τα οποία περνάει η σταγόνα, σύμφωνα με αυτά που άκουσαν από το 

παραμύθι. Αφού τα παιδιά περιέγραψαν τα στάδια, προχωρήσαμε στην διεξαγωγή 

πειραμάτων, ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν με τις διάφορες μορφές του νερού 

(υγρό, στερεό, αέριο).  

Είχα τοποθετήσει από την προηγούμενη μέρα νερό στο ψυγείο και νερό στην 

κατάψυξη. Πριν εμφανίσω στα παιδιά τα νερά, τους ανακοίνωσα τι διαδικασία είχα 

κάνει ακριβώς την προηγούμενη μέρα και ρώτησα την άποψή τους σχετικά με το τι 

περιμένουν να αντικρίσουν. Αφού τα παιδιά παρέθεσαν τις απόψεις τους, εμφάνισα 

τα δυο ποτήρια, ώστε να δούμε τα αποτελέσματα. Παρατηρήσαμε ότι το νερό που 

ήταν στο ψυγείο δεν είχε αλλάξει μορφή, αν και ήταν πιο παγωμένο, ενώ το νερό που 

είχαμε βάλει στην κατάψυξη είχε γίνει πάγος. Τον αγγίξαμε, τον βγάλαμε από το 

ποτήρι και στη συνέχεια, για να δούμε ότι ο πάγος είναι όντως φτιαγμένος από νερό, 

τον τοποθετήσαμε σε ένα μπολ και τον αφήσαμε στο παράθυρο της τάξης μας. Μετά 

το διάλειμμα, είδαμε ότι ο πάγος είχε αρχίσει να λιώνει και έτσι τα παιδιά 

 
173Τα όνειρα της Νεφέλης, http://testnefeli.blogspot.com/2013/02/blog-post_19.html . 

http://testnefeli.blogspot.com/2013/02/blog-post_19.html
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ενθουσιασμένα άρχισαν να φωνάζουν πως ο πάγος είχε γίνει νερό.174 Με αυτόν τον 

τρόπο, τα παιδιά αντιλήφθηκαν την υγρή και τη στερεή μορφή του νερού.  

Όσον αφορά την αέρια μορφή του νερού (υδρατμοί), πρώτα κάναμε μια μικρή 

συζήτηση. Ρώτησα τα παιδιά να μου πουν από πού πέφτει η βροχή. Τα παιδιά μου 

απάντησαν πως η βροχή πέφτει από τα σύννεφα. Τότε ρώτησα αν έχουν αναρωτηθεί 

ποτέ πώς σχηματίζονται αυτά τα σύννεφα. Τα παιδιά δυσκολεύονταν στο να κάνουν 

εικασίες. Τους είπα πως θα γίνουν όλα κατανοητά μέσα από ένα πείραμα. 

Συζητήσαμε αρχικά  για κανόνες ασφαλείας όπως για παράδειγμα ότι κατά τη 

διάρκεια του πειράματος τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται σε κάποια απόσταση για 

να μην υπάρξουν ατυχήματα και να παρατηρούν, χωρίς να αγγίζουν τα αντικείμενα. 

Έβαλα σε ένα μπρίκι νερό και άνοιξα το γκαζάκι. Καθώς το νερό έβραζε, ζήτησα από 

τα παιδιά να παρατηρήσουν τους υδρατμούς που βγαίνουν. Εξήγησα πως μέσα σε 

αυτούς υπάρχουν μικρές σταγόνες νερού που δεν φαίνονται. Αυτοί οι υδρατμοί που 

βλέπουν, ανεβαίνουν στον ουρανό και όταν μαζεύονται πολλοί φτιάχνουν ένα 

συννεφάκι. Όταν τα συννεφάκια ενωθούν και γίνουν μεγάλα, τότε οι σταγόνες βροχής 

που βρίσκονται μέσα τους γίνονται πολύ βαριές και πέφτουν πάλι στην γη.175  

Μετά από αυτό το πείραμα τα παιδιά πλέον έχουν κατανοήσει και τις 3 

μορφές του νερού. Κάναμε ανακεφαλαίωση όλων όσων μάθαμε μέσα από τα 

τραγούδια «Από πού είσαι ποταμάκι176;», και «Ο κύκλος του νερού».177 

Διαθεματική Δραστηριότητα 2: Εξοικονόμηση του νερού 

Αφού τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τον κύκλο του νερού, προχωρήσαμε σε μια 

θεματική σχετικά με την εξοικονόμηση του νερού. Ρώτησα τα παιδιά αν θεωρούν το 

νερό σημαντικό για τη ζωή τους και να μου περιγράψουν πότε και πού το 

χρησιμοποιούν. Τα παιδιά ξεκίνησαν να  περιγράφουν διάφορες σκηνές από  την 

καθημερινότητά τους. Ανέφεραν για παράδειγμα, ότι πίνουν νερό, πως το 
 

174Η ιδέα για το πείραμα με το νερό αντλήθηκε από 
https://astropeleki.wordpress.com/2014/10/17/%CE%BF-
%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D/ 

175http://pro-sxolika.blogspot.com/2011/10/blog-post_06.html 

176https://youtu.be/5IzLHj9qePo 
177https://youtu.be/ZWRDQscGLRc 

 

https://astropeleki.wordpress.com/2014/10/17/%CE%BF-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D/
https://astropeleki.wordpress.com/2014/10/17/%CE%BF-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D/
https://astropeleki.wordpress.com/2014/10/17/%CE%BF-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D/
http://pro-sxolika.blogspot.com/2011/10/blog-post_06.html
https://youtu.be/5IzLHj9qePo
https://youtu.be/ZWRDQscGLRc
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χρησιμοποιούν για να πλυθούν, για να κάνουν μπάνιο, για να ποτίσουν τα λουλούδια 

και άλλες δραστηριότητες και μάλιστα ανέφεραν ότι το θεωρούν πολύ σημαντικό και 

πως χωρίς αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει.  

Σε αυτό το σημείο, έθεσα στα παιδιά  ερωτήσεις ανοικτού τύπου, δείχνοντας 

παράλληλα για κάθε ερώτηση και κάποιες σχετικές εικόνες, ώστε να διευκολυνθούν 

τα παιδιά. Αρχικά ρώτησα αν γνωρίζουν πού πηγαίνει το βρώμικο νερό που δεν 

χρειάζονται, ενώ ταυτόχρονα τους έδειχνα διάφορες εικόνες που απεικόνιζαν 

νεροχύτες, μπανιέρες, υπονόμους και αποχετεύσεις. Μου απάντησαν πως φεύγει από 

τις τρύπες που έχει ο νεροχύτης και η μπανιέρα. Μετά από αυτό ρώτησα αν 

γνωρίζουν πού καταλήγει αυτό το νερό που φεύγει, δείχνοντας διάφορες εικόνες με 

νερό να πέφτει σε ποτάμια και θάλασσες. Τα παιδιά μού απάντησαν στη θάλασσα.  

Μετά από αυτήν τη συζήτηση, είπα στα παιδιά πως θα προβάλω με τη 

βοήθεια του προτζέκτορα ένα παραμύθι, με τον τίτλο «Απεργία στον κόσμο του 

νερού http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/apergia.pdf, οικολογική ιστορία για 

παιδιά», το οποίο θέλω να παρακολουθήσουν προσεκτικά. Τους ζήτησα να μου πουν 

για τους ήρωες και την πλοκή του παραμυθιού (τι έγινε στην αρχή, τι έγινε στη 

συνέχεια, τι έγινε στο τέλος, ποιο είναι το πρόβλημα, εάν λύθηκε αυτό το πρόβλημα 

στο τέλος της ιστορίας και πώς λύθηκε) καθώς και τι τους έκανε εντύπωση, αλλά και 

τι καινούριο έμαθαν που δεν γνώριζαν. Άφησα τα παιδιά να εκφραστούν για να δω τι 

κατανόησαν. Φάνηκε πως τα παιδιά κατανόησαν την ιστορία, από τις απαντήσεις που 

έδωσαν και τους φάνηκε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αυτό που τα εντυπωσίασε 

κυρίως,  ήταν ότι στην ιστορία τα παιδιά ήταν αυτά που πρόσεχαν το περιβάλλον και 

πως αυτά συμβούλευσαν τους μεγαλύτερους, οι οποίοι δεν πρόσεχαν καθόλου και 

συνεχώς μόλυναν το νερό.  

Έπειτα, προσπάθησα να κάνω σύνδεση και με το προηγούμενο μάθημα για 

τον κύκλο του νερού. Ζήτησα από τα παιδιά, κοιτώντας το παραμύθι, να μου 

περιγράψουν τον κύκλο του νερού που βλέπουν. Πώς και από πού ξεκινάνε οι 

σταγόνες, πού πάνε στη συνέχεια και πού καταλήγουν; Τι μορφές παίρνουν; Τα 

παιδιά περιέγραψαν με δικά τους λόγια τον κύκλο του νερού, κοιτώντας παράλληλα 

και τις εικόνες του παραμυθιού. Μετά από αυτήν τη δραστηριότητα, 

δραματοποιήσαμε το παραμύθι, ώστε τα παιδιά να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο και να 

κατανοήσουν καλύτερα το θέμα.  

http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/apergia.pdf
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Αφού τελειώσαμε με αυτήν τη δραστηριότητα, έδειξα στα παιδιά κάποια 

βίντεο που αφορούσαν τη μόλυνση του νερού, αλλά και τρόπους εξοικονόμησης του 

νερού «Ρύπανση των υδάτων»178, «Ρύπανση υδάτων»179 και «Νερό – Ένα 

απαραίτητο αγαθό»180. Αφού τα παιδιά παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά βίντεο, 

χωρίστηκαν σε δυο ομάδες.  Έδωσα από  ένα μεγάλο χαρτόνι και ζήτησα από τα 

παιδιά να εργαστούν ομαδικά. Η μια ομάδα θα ζωγράφιζε τους τρόπους με τους 

οποίους ο άνθρωπος μολύνει και σπαταλά το νερό (σύμφωνα με όλα όσα άκουσαν 

και είδαν από τη διδασκαλία) και η άλλη τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 

αποφύγουμε τη μόλυνση και τη σπατάλη του νερού (σύμφωνα με όλα όσα άκουσαν 

και είδαν από τη διδασκαλία).Όταν τέλειωσαν τα παιδιά, παρουσίασαν τη δουλειά 

τους και κολλήσαμε στον τοίχο της τάξης τα έργα τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
178https://youtu.be/Rwt6RC0a2WU 
179https://youtu.be/W_GaE9E0-Oo 
180https://youtu.be/ykjZngpKvWQ 

https://youtu.be/Rwt6RC0a2WU
https://youtu.be/W_GaE9E0-Oo
https://youtu.be/ykjZngpKvWQ
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η Ιστορία βρίσκεται παντού γύρω μας και γύρω από τα παιδιά μας. Βρίσκεται 

στην πόλη που γεννήθηκαν, στη γειτονιά που μεγαλώνουν, στο σχολείο που φοιτούν 

ακόμα και στις ιστορίες που τους αφηγούνται οι παππούδες τους.  Είναι στο χέρι μας 

λοιπόν να τα εμπνεύσουμε να ανακαλύψουν όλα αυτά τα ίχνη της Ιστορίας που 

βρίσκονται διάσπαρτα παντού, ώστε να αποκτήσουν την δική τους ταυτότητα, να 

μάθουν για τις ρίζες τους και την ιστορία του τόπου τους.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή, σκοπός της παρούσας εργασίας 

είναι να διδάξει τις χρονικές έννοιες σε μικρά παιδιά.. Έγινε μία προσπάθεια να 

προσεγγιστούν οι έννοιες, κυρίως της συνέχειας και της αλλαγής, μέσω ενός από τα 

πολυάριθμα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου. Το μνημείο που επιλέχθηκε ήταν το 

τούρκικο Σεμπίλτης πλατείας Κορνάρου, το οποίο σώζεται έως τις μέρες μας. Η 

προσπάθειά μου ήταν να αποτελέσει επίσης  η εργασία μου ένα χρήσιμο οδηγό για 

τον εκάστοτε εκπαιδευτικό που επιθυμεί να διδάξει κάτι ανάλογο στην τάξη του. 

Τονίστηκε νωρίτερα ότι τα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας 

δυσκολεύονται να αντιληφθούν τον ιστορικό χρόνο. Η δυσκολία όμως αυτή δύναται 

να αντιμετωπιστεί αν ο εκπαιδευτικός οργανώσει τις κατάλληλες βιωματικές 

δραστηριότητες, που ανταποκρίνονται στην ηλικία και στα ενδιαφέροντα των μικρών 

παιδιών. Η αφήγηση μιας ιστορίας που εισάγει στο θέμα, η δραματοποίηση, η 

επιτόπια έρευνα και η παρατήρηση εικόνων του παρελθόντος και του παρόντος, 

μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να κάνουν συσχετίσεις και να προσεγγίσουν τις 

χρονικές έννοιες. 

Επιλέχθηκε η Διαθεματική προσέγγιση, δηλαδή η προσέγγιση του θέματος 

από πολλές γνωστικές περιοχές με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου 
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γνώσεων μέσω ενός βιωματικού και διερευνητικού τρόπου,181 μιας και θεωρείται 

ιδανική, ώστε να μπορέσει κανείς να συνδέσει τις εμπειρίες των παιδιών με την 

επιστημονική γνώση. Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, οφείλει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη 

τις πρότερες γνώσεις των παιδιών και μέσα από τις κατάλληλες δραστηριότητες να τα 

βοηθάει να τις εμπλουτίζουν. Μέσω της επιτόπιας έρευνας, τα παιδιά παύουν να είναι 

παθητικοί δέκτες της γνώσης, βγαίνουν έξω από τα στενά όρια της τάξης και 

μετατρέπονται σε ερευνητές. Κάνουν παρατηρήσεις, συγκρίνουν, συζητούν, 

αλληλεπιδρούν, «διαβάζουν» τα μνημεία και καταλήγουν μόνα τους σε 

συμπεράσματα. Με άλλα λόγια, αναπτύσσουν κριτική και ιστορική σκέψη, που είναι 

και ένας από τους σκοπούς της εκπαίδευσης. 

Επιχειρείται μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας να αντιμετωπιστούν 

οι τομείς του αναλυτικού προγράμματος σφαιρικά. Συγκεκριμένα, γίνεται μια 

προσπάθεια να δοθούν στα μικρά παιδιά πολλές ευκαιρίες, ώστε να εξασκηθούν σε 

διάφορες γνωστικές περιοχές σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ όπως, στην ανάγνωση, τη 

γραφή, στην παρατήρηση, στην αναγνώριση σχημάτων, στην προσέγγιση βασικών 

χρονικών εννοιών, στην κατανόηση απλών χωροχρονικών εννοιών. Επιδιώκεται η 

συμμετοχή όλων των παιδιών μιας και η αλληλεπίδραση, τόσο με τον εκπαιδευτικό 

όσο και μεταξύ των παιδιών, θεωρείται πολύτιμη. 

Η Ιστορία δεν είναι το βαρετό μάθημα που κάποιοι νομίζουν. Αντίθετα, μέσα 

από κατάλληλες δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά να την αγαπήσουν. 

Η αξιοποίηση των μνημείων είναι δυνατό να εξυπηρετήσει αυτό το στόχο. Το Σεμπίλ 

είναι ένα μνημείο που μπορεί να εισαγάγει τα παιδιά στις χρονικές έννοιες, αλλά και 

να τα βοηθήσει να κατανοήσουν την πορεία του ανθρώπου ανά τους αιώνες. Επίσης, 

μιλώντας για την Τουρκοκρατία και τους γείτονες Τούρκους, είναι μια ευκαιρία να 

γίνει αναφορά στη γείτονα χώρα που μπορεί να προκαλέσει τη συζήτηση για τη 

διαφορετικότητα μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων, καθώς και των πολιτισμών τους, 

αλλά και για τις ομοιότητες που εντοπίζονται, λόγω της συνύπαρξης των λαών κατά 

την Τουρκοκρατία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συζήτησης, τα παιδιά μπορούν να 

ευαισθητοποιηθούν όχι μόνο απέναντι στη διαφορετικότητα, αλλά και στην ειρηνική 

συνύπαρξη των λαών. 

 
181Στραταριδάκη - Κυλάφη, ό.π., σελ.112. 
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Γενικά, η ατομική μόρφωση  των παιδιών, σχετικά με την επιστήμη της 

Ιστορίας, συμπληρώνεται κατά τη μετασχολική ζωή. Η ποιότητα, όμως, της όλης 

ιστορικής μόρφωσης του ανθρώπου εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο, με τον οποίο το 

σχολείο θα εμφυτεύσει στην ψυχή των παιδιών γόνιμους σπόρους και εύρωστες 

καταβολές της ιστορικής τους μόρφωσης. Η ευθύνη, λοιπόν, όσων διδάσκουν Ιστορία 

σε μικρά παιδιά είναι πολύ μεγάλη, διότι καλούνται να γεφυρώσουν την πολιτιστική 

μας κληρονομιά, με το μέλλον, μέσω των καλύτερων «διαμηνυτών», που δεν είναι 

άλλοι από τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν παρά να τα εμπνέουν, να 

διαμεσολαβούν, να τα υποστηρίζουν και να τα ανατροφοδοτούν σε κάθε τους βήμα 

προς την αυτοπραγμάτωση. Σε αυτή τους τη διαδρομή οφείλουν να τους παρέχουν 

ουσιαστικά ερεθίσματα, σεβόμενοι τόσο το μαθησιακό τους επίπεδο, όσο και την 

προσωπική ταυτότητα του εκάστοτε παιδιού. Η πόλη του Ηρακλείου έχει κρυμμένους 

αναρίθμητους θησαυρούς, που όλοι μπορούν να ανακαλύψουν και η παρέα των 

λιλιπούτειων μαθητών θα κάνει αυτό το ταξίδι στο χρόνο ακόμα πιο μαγικό!  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον χρόνο όπως τον φαντάζονται. 

1. 

 

Οι άνθρωποι μετρούν το χρόνο με διάφορους τρόπους. 
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2. 

 

Καθώς περνάει ο χρόνος, το λουλούδι αναπτύσσεται και αλλάζει μορφή. 
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3. 

 

 

Οι άνθρωποι μετρούν τον χρόνο με το αναλογικό ρολόι. 
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4. 

 

Με την πάροδο του χρόνου τα λουλούδια αναπτύσσονται. 
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5. 

 

 

Η καρδιά ενός μικρού παιδιού αναπτύσσεται καθώς αυτό μεγαλώνει, χρόνο με το 
χρόνο. 
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6. 

 

Εναλλαγή μέρας και νύχτας. 
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7. 

 

 

Η ανάπτυξη των φυτών μέρα με τη μέρα. 
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8. 

 

 

Το αβγουλάκι σπάει και γεννιέται το μικρό χελιδόνι. Έπειτα μεγαλώνει και μπορεί 
πλέον να πετά ελεύθερο. 
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