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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

Η ολοκλήρωση της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί το 

επιστέγασµα των µεταπτυχιακών µου σπουδών στο Παιδαγωγικό Τµήµα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών µε ειδικότητα «Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική 

Εκπαίδευση». 

Αυτή η διπλωµατική εργασία δεν θα έφτανε εις πέρας αν δεν τη στήριζαν 

κάποια πρόσωπα, τα οποία νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω.  

Αναµφίβολα, η παρούσα εργασία δεν θα είχε αυτή τη µορφή χωρίς την 

επιστηµονική συµβολή των µελών της τριµελούς επιτροπής, που µε εµπιστεύτηκαν 

και µου έδωσαν την ευκαιρία να συνεχίσω τις σπουδές µου. 

Πρώτα από όλα, θα ήθελα θερµά να ευχαριστήσω την Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια κ. Στραταριδάκη- Κυλάφη Άννα, κύρια επόπτρια της εργασίας αυτής, 

που στήριξε την προσπάθεια αυτή από την πρώτη στιγµή µέχρι το τέλος των 

µεταπτυχιακών µου σπουδών, για την πολύτιµη καθοδήγηση, τις συµβουλές που 

µου παρείχε, οι οποίες τροφοδότησαν µε νέες ιδέες την εργασία, καθώς και για τη 

συνέπεια και την τυπικότητα που τη διέκρινε και που χωρίς τη συµβολή της θα 

ήταν αδύνατη η εκπόνηση αυτής της εργασίας. Με την επιστηµονική της 

κατάρτιση και την πολύπλευρη συµπαράστασή της µε υποστήριξε σε όλη την 

πορεία των µεταπτυχιακών µου σπουδών, σεβόµενη τους χρόνους που απαιτούσε 

ένα τέτοιο εγχείρηµα για µένα και την οικογένειά µου. 

Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες µου στον Επίκουρο 

Καθηγητή κ. Ζαράνη Νικόλαο, για την εµπιστοσύνη µε την οποία µε περιέβαλε, τις 

κατευθύνσεις που µου έδωσε, την προσοχή και το ενδιαφέρον µε το οποίο άκουσε 

κάθε πρόβληµα που προέκυπτε σχετικά µε το λογισµικό που κατασκευάστηκε και 

που αφορά τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. 

Τέλος, ευχαριστώ θερµά την Λέκτορα κ. Αµπαρτζάκη Μαρία, για τον πολύτιµο 

χρόνο που αφιέρωσε κατά την πορεία της εργασίας, για τη στήριξή της σε θέµατα 

µεθοδολογίας, η οποία ακούραστα καθοδηγούσε τη σκέψη µου και µου υποδείκνυε  
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βελτιώσεις σε όλη τη διάρκεια της έρευνας και της συγγραφής  και την αµέριστη 

ψυχολογική συµπαράσταση καθόλη τη διάρκεια της παρούσας εργασίας. 

Ακόµα ευχαριστώ τη ∆ιδάκτορα και σχολική σύµβουλο της 19ης Περιφέρειας 

Προσχολικής Αγωγής Ν.Ηρακλείου κ. ∆εληκανάκη Νίκη, που πίστεψε σε µένα και 

που χωρίς τη συµπαράστασή της δεν θα µπορούσα να ξεκινήσω αυτό τον κύκλο 

σπουδών καθώς και τον ∆ιδάκτορα Gareth Owens, Καθηγητή Γλωσσολόγο στο 

ΤΕΙ Κρήτης, που µε την πλατιά ερευνητική του εµπειρία µε καθοδήγησε σε 

ιστορικές πηγές. 

Οφείλω, επίσης, να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ στη συνάδελφό µου νηπιαγωγό 

Αλίκη Παπαδάκη που οι συµβουλές της, οι παρατηρήσεις της, οι προτροπές της σε 

διάφορες στιγµές των διδασκαλιών µας ήταν καθοριστικές, στην Ελίνα Παπαδάκη, 

Πτυχιούχο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τµήµατος 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και στην κόρη µου Εβίτα 

∆ιαλυνά, µαθήτρια,  για τις αφηγήσεις τους στην εικονική περιπλάνηση «Τα 

παλάτια της Κνωσού του χθες και του σήµερα». Επίσης, ευχαριστώ όλα τα παιδιά 

που συµµετείχαν στην έρευνα. 

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά µου και ιδιαίτερα τα δυο µου παιδιά, Εβίτα 

και Μάνο, των οποίων η αµέριστη συµπαράσταση, συνέβαλε στην ολοκλήρωση 

της εργασίας,  µε την ευχή να γνωρίσουν όλες τις συγκινήσεις και τις χαρές που 

κρύβει το µακρύ «ταξίδι µιας αρχαιολογικής ανασκαφής». 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

      Ο υπολογιστής, µέσα από τη χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών 

λογισµικών αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο καλλιέργειας στα παιδιά της κριτικής 

σκέψης, καθώς «οι µαθητές έχουν την ευχέρεια να πειραµατιστούν, να αναπτύξουν 

σταδιακά διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων, που ζωντανεύουν στην 

οθόνη του υπολογιστή µε την ανταπόκριση του εικονικού περιβάλλοντος, να δράσουν 

πάνω στο περιβάλλον αυτό, να ελέγξουν τη δράση τους και να στοχαστούν. Οι 

µαθητές έτσι εµπλέκονται ενεργά στην οικοδόµηση των δύσκολων και αφηρηµένων 

εννοιών, χτίζοντας πάνω στην εµπειρία τους και διαµορφώνοντας νέα νοήµατα» 

(Ράπτης & Ράπτη, 2007:152, 513).   

Οι εφαρµογές των Νέων Τεχνολογιών
 
και ιδιαίτερα τα εικονικά αρχαιολογικά

 

εκθέµατα επελέγησαν ως ερµηνευτικά µέσα,  προκειµένου να ενισχύσουν τον 

ερευνητικό µας σχεδιασµό προς αυτές τις κατευθύνσεις, διότι προσφέρουν ευελιξία 

στην πραγµάτευση δύσκολων  εννοιών, όπως αυτών  των χρονικών εννοιών, 

υποστηρίζουν διαφορετικούς τρόπους µάθησης, επιχειρούν να κινήσουν το 

ενδιαφέρον του επισκέπτη-µαθητή και να προκαλέσουν τη συµµετοχή του και, 

τέλος, έχουν σχεδιαστεί µε βάση στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις 

προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες των επισκεπτών- µαθητών καθώς και από τις 

προσδοκίες τους. 

Περιβάλλοντα µάθησης µε τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών µπορούν, µέσα 

από κατάλληλο για τις ανάγκες των παιδιών εκπαιδευτικό σχεδιασµό, να 

συµβάλουν καταλυτικά στην καλλιέργεια µιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης, 

διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς και βιωµατικούς τρόπους µάθησης και την 

ανάπτυξη νέων, πιο ευέλικτων στάσεων και δεξιοτήτων (Κόµης κ.ά. 2001). Τα 

τελευταία χρόνια, η τεχνολογική εξέλιξη και η διαθεµατική εµπλοκή της σε όλα τα 

γνωστικά αντικείµενα µάθησης, έχει ωθήσει την ανάπτυξη υπολογιστικά 

υποστηριζόµενων περιβαλλόντων µάθησης που απευθύνονται σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, µε στόχο την κατανόηση χρονικών εννοιών σε ανώτερα 

γνωστικά επίπεδα µε την ανακάλυψη νέων σχέσεων και νοητικών κατασκευών.  

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο προβληµατισµού, βασικά ερωτήµατα της 

ερευνητικής εργασίας είναι αν η  εµπλοκή και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 

στην Προσχολική Εκπαίδευση, µέσα από τη δηµιουργική χρήση και αξιοποίηση 
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κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισµικών, µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά, στην 

πρόσληψη του ιστορικού χρόνου, της έννοιας της χρονικής ακολουθίας ή της 

διαδοχής και της έννοιας της αλλαγής,  βοηθώντας τους µικρούς µαθητές να 

ανακαλύψουν, να κατανοήσουν και να δοµήσουν βασικές ιστορικές έννοιες και 

δεξιότητες που καλλιεργούνται στο πλαίσιο της προσχολικής βαθµίδας, καθώς και 

ένα γενικότερο τρόπο σκέψης και δράσης. 

 Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει αν οι µικροί µαθητές µπορούν 

να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν βασικές χρονικές  έννοιες και πιο 

συγκεκριµένα την έννοια του χρόνου, της ακολουθίας και της αλλαγής που 

καλλιεργούνται στο πλαίσιο της προσχολικής βαθµίδας διαµέσου µιας 

διαδραστικής (interactive) διαδικασίας µάθησης που προϋποθέτει την παιγνιώδη 

ενασχόληση και εµπλοκή των µικρών µαθητών του Νηπιαγωγείου µε τον 

υπολογιστή. Επίσης, αν οι µικροί µαθητές  αλληλεπιδρώντας µε τα άλλα παιδιά 

µπορούν  να αντιληφθούν τη λειτουργία και τη σηµασία του αρχαιολογικού χώρου 

για τη ζωή των ανθρώπων της κοινωνίας  της µινωικής εποχής και να κατανοήσουν 

τη διαχρονικότητα της ανθρώπινης παρουσίας, των ανθρώπινων αναγκών στο χώρο 

που ζούµε σήµερα, κάνοντας ενδεικτικές συγκρίσεις ανάµεσα στο τότε και στο 

τώρα. Τα παιδιά αποσαφηνίζουν τη θέση τους ως προς τον παρόντα χρόνο και των 

διαδοχικών χρονικών περιόδων του παρελθόντος, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική 

εξέλιξη του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού µε στοιχεία της εποχής στην οποία 

ζουν, κάνοντας αναφορές σε οµοιότητες  και διαφορές  µεταξύ παρελθόντος και 

παρόντος, στα µαγειρικά και χρηστικά σκεύη, στην ενδυµασία των Μινωιτών και 

των κατοίκων της σηµερινής Κρήτης, εντοπίζοντας τέλος και αλλαγές µε την 

πάροδο του χρόνου. Μέσα από θέµατα, δηλαδή, όπως η διατροφή, η ενδυµασία, τα 

παιδιά αντιλαµβάνονται την έννοια της αλλαγής, της συνέχειας ή της ακολουθίας, 

καθώς βλέπουν στην πορεία του χρόνου πώς αυτά άλλαξαν, αν άλλαξαν, ή αν 

κάποια στοιχεία τους διατηρήθηκαν αναλλοίωτα στο πέρασµα του χρόνου.                                                                                                                             

Η παρέµβαση αυτή χωρίζεται σε δύο µέρη, στο πρώτο µέρος, τη θεωρητική 

προσέγγιση και στο δεύτερο µέρος, το µεθοδολογικό- ερευνητικό. 

Ειδικότερα, στο πρώτο µέρος προσεγγίζεται η έννοια της Ιστορίας και οι 

χρονικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την πρόσληψη του ιστορικού χρόνου 

από τα παιδιά και πιο συγκεκριµένα η έννοια του χρόνου, η έννοια της χρονικής 

ακολουθίας και η έννοια της αλλαγής. Στη συνέχεια, γίνεται σύνδεση της Ιστορίας 

µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα, µέσα από την αναφορά στο ∆ΕΠΠΣ. Ακολουθεί 
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γενική αναφορά στις προσεγγίσεις - µορφές ένταξης των υπολογιστών στην 

εκπαίδευση, µε ειδική µνεία στο σκοπό και το περιεχόµενο της Πληροφορικής στο 

Νηπιαγωγείο και τη σύνδεσή της µε την Ιστορία, σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ, µέσα 

από µια κριτική µατιά και θεώρηση. Τέλος, επιχειρείται η θεωρητική αναζήτηση 

και τεκµηρίωση των βασικών ερωτηµάτων της παρούσας εργασίας. Γίνεται, 

εποµένως αρχικά µια προσπάθεια θεωρητικής διασύνδεσης κάποιων θεωριών 

µάθησης µε τις αντίστοιχες αρχές ένταξης των ΤΠΕ, και συγκεκριµένα του 

υπολογιστή, στην Προσχολική Εκπαίδευση, ενώ στη συνέχεια αναφέρονται τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της διδασκαλίας µε υπολογιστή, και µέσα 

από µια επισκόπηση των σχετικών ερευνών, οι επιδράσεις και τα οφέλη από τη 

χρήση του υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση, σε µια προσπάθεια να 

σκιαγραφηθεί το πλαίσιο και η φιλοσοφία ένταξης του υπολογιστή και για τη 

διδασκαλία της Ιστορίας στη σχολική τάξη. Γίνεται αναφορά στην έννοια και τις 

χρήσεις του εκπαιδευτικού λογισµικού, στις βασικές αρχές σχεδιασµού και τα 

κριτήρια επιλογής κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισµικών για την προσχολική 

ηλικία. Μετά τη σκιαγράφηση του γενικότερου πλαισίου που αναφέρεται στον 

υπολογιστή στην εκπαιδευτική πρακτική και διαδικασία, επιχειρείται η βαθύτερη 

µελέτη του δίπτυχου Ιστορία και Υπολογιστής, ως µια νέα εκπαιδευτική ανάγκη, 

ακολουθώντας ερευνητικά δεδοµένα (κυρίως από το χώρο της ξένης 

βιβλιογραφίας, καθώς στη χώρα µας, όπως φαίνεται από την έρευνα και µελέτη 

των σχετικών πηγών η έρευνα στο συγκεκριµένο θέµα είναι περιορισµένη), 

αναφορικά µε το ρόλο και τη συµβολή του υπολογιστή στην κατανόηση χρονικών 

εννοιών, και ειδικότερα, στην πρόσληψη του ιστορικού χρόνου, της έννοιας της 

χρονικής ακολουθίας ή της διαδοχής και της έννοιας της αλλαγής. 

Στο δεύτερο µέρος, στο µεθοδολογικό-ερευνητικό, διατυπώνονται ο σκοπός 

και τα ερευνητικά ερωτήµατα, περιγράφεται η συγκρότηση του δείγµατος της 

έρευνας, τα υλικά και τα εργαλεία για τη συλλογή των δεδοµένων, η µεθοδολογία 

διεξαγωγής της έρευνας.  

Η παρούσα εργασία συνεχίζεται µε την περιγραφή και παρουσίαση του 

λογισµικού που κατασκευάσαµε, όπου αναπτύσσεται το σενάριο διδασκαλίας των 

προαναφερθεισών χρονικών εννοιών µε τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών, µε την 

παρουσίαση, δηλαδή, της εικονικής περιπλάνησης στον αρχαιολογικό χώρο της 

Κνωσού µε τίτλο «Τα παλάτια της Κνωσού του χθες και του σήµερα». 

Περιγράφονται η διδακτική µας παρέµβαση και οι τρεις φάσεις του ερευνητικού 
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προγράµµατος, αυτή της  προετοιµασίας στην αίθουσα του νηπιαγωγείου, της 

βιωµατικής προσέγγισης στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού στο Ηράκλειο της 

Κρήτης (επίσκεψη στον αυθεντικό ιστορικό χώρο) και τέλος της εµπέδωσης στην 

σχολική αίθουσα. Αναλύονται η µέθοδος διδασκαλίας, η σύνδεσή της µε το 

Αναλυτικό Πρόγραµµα και ενδεικτικές δραστηριότητες µέσα και έξω από το 

σχολικό χώρο του Νηπιαγωγείου. 

Ακολουθεί η µέθοδος ανάλυσης και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων, 

παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της έρευνας, αναφέρονται οι πιθανές 

προεκτάσεις και περιορισµοί που ανακύπτουν από την έρευνα και γίνονται οι 

παιδαγωγικές προτάσεις για τη µεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας των 

χρονικών εννοιών στην προσχολική εκπαίδευση. 

Ακολουθεί η ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, ενώ στο παράρτηµα 

παρατίθενται οι πίνακες, καθώς και  φύλλα εργασίας,  οµαδικές κατασκευές, στα 

οποία παραπέµπεται ο αναγνώστης, καθώς και  φωτογραφίες από το παιδαγωγικό 

υλικό που δηµιουργήθηκε για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων και της 

αξιολόγησης.  Τέλος, παρατίθενται δείγµατα από τις ζωγραφιές που δηµιούργησαν 

τα παιδιά, µερικά παραδείγµατα συνεντεύξεων των υποκειµένων κατά τη διάρκεια 

της ερευνητικής µας παρέµβασης από τις οποίες συνάγονται επιπλέον στοιχεία για 

την αποτελεσµατικότητα της ερευνητικής µας παρέµβασης. 
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Κεφάλαιο Πρώτο 

 

1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
 

1.1. Τι είναι Ιστορία 
 

Η λέξη «Ιστορία» προέρχεται από το ουσιαστικό ίστωρ που σηµαίνει εκείνος 

που κατέχει ένα θέµα καλά ή εκείνος που είναι αυτόπτης µάρτυρας ενός γεγονότος. 

Η λέξη «ίστωρ» µε τη σειρά της είχε προέλθει από τη ρίζα Fιδ- του αρχαίου 

ρήµατος οίδα και είδα (το συναντάµε στα αρχαία κείµενα και µε τις δύο µορφές) 

και το οποίο σήµαινε «γνωρίζω» (http://el.wikipedia.org/wiki). 

 Η Ιστορία δεν αποτελεί απλή αφήγηση γεγονότων, αλλά είναι η γνώση του 

παρελθόντος και χαρακτηρίζεται ως η κυρίως γνώση (Ράπτη, 1980), είναι δηλαδή η 

επιστήµη που αναζητά την ακριβή γνώση των γεγονότων που αυτή µελετά. Η 

Ιστορία πραγµατεύεται κυρίως γραπτές πηγές, ενώ ως προϊστορία αναφέρεται η 

εποχή είτε που δεν έχουµε γραπτές πηγές είτε που αυτές δεν µας είναι απόλυτα 

κατανοητές. 

Η Ιστορία είναι µια προσπάθεια αναδόµησης και ερµηνείας του παρελθόντος, 

µε στόχο την ερµηνεία του παρόντος και την πρόβλεψη του µέλλοντος. 

Αντικείµενο της Ιστορίας είναι η ζωή των λαών και γενικά όλης της ανθρωπότητας. 

Από τη µεριά του δε ο  ιστορικός καλείται να ερευνήσει τις τάσεις της κοινωνίας σε 

διάφορες περιόδους, σε διάφορους τοµείς, τις οικονοµικές συνθήκες, καθώς και την 

εξέλιξη του πολιτισµού, της επιστήµης, της φιλοσοφίας και της  τέχνης 

(http://el.wikipedia.org/wiki/Ιστορία). 

 «Όστις ιστορεί» κατά τον Αδαµάντιο Κοραή «και τα κατορθώµατα και τα 

αµαρτήµατα µε τόσην ακρίβειαν, ώστε µήτε τα πρώτα να µεγαλύνει µήτε τα δεύτερα 

να σµικρύνει ή να σιωπά παντάπασιν είναι πράγµα δυσκολώτατον δια την έµφυτον 

εις όλους µας φιλαυτίαν. Και κατ΄επέκτασιν το οµόεθνον, το σύµφυτον, το 

αυτόγνωµον» (Κοραήs, 1934). 

Ως εξελισσόµενη επιστήµη υφίσταται διαρκείς αλλαγές και µετασχηµατισµούς 

γι’ αυτό και η Ιστορία όπως την αντιλαµβανόµαστε σήµερα, άρχισε να 

διαµορφώνεται κατά τον 19ο µόλις αιώνα, ως ένας καινούριος επιστηµονικός 
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κλάδος που έχει υποστεί έκτοτε πολλές και σηµαντικές µεταλλαγές σε 

αλληλεπίδραση µε τα σηµαντικότερα φιλοσοφικά και ιδεολογικά ρεύµατα της κάθε 

εποχής (µαρξισµός, θετικισµός, δοµισµός, µεταµοντερνισµός κλπ). Όπως για 

παράδειγµα, η εµφάνιση της σχολής των Annales στην Γαλλία οδήγησε στην 

επανατοποθέτηση της Ιστορίας σε βάσεις περισσότερο συµβατές µε τις σύγχρονες 

αντιλήψεις των ανθρωπιστικών επιστηµών µέσα στο πλαίσιο µιας ολοένα 

αυξανόµενης διεπιστηµονικότητας, συνεργασίας και διαλόγου µεταξύ των 

διαφόρων επιστηµών (ψυχολογία, κοινωνιολογία, κοινωνική ανθρωπολογία κλπ). 

Εκτός, όµως, από την οικονοµική και κοινωνιολογική της διάσταση το ενδιαφέρον 

της ιστορικής επιστήµης στράφηκε την εποχή εκείνη εξίσου προς τη µελέτη 

πολιτισµικών και ιδεολογικών συνισταµένων και οι θεµατικές της εµπλουτίστηκαν 

µε την ανάπτυξη ερευνητικών πεδίων (http://el.wikipedia.org/wiki/Ιστορία). 

Η επιστήµη της Ιστορίας δέχεται, εποµένως, επιδράσεις από το επιστηµονικό 

ρεύµα των Annales, και ιδιαίτερα από το οµώνυµο περιοδικό, το οποίο εκδίδουν το 

1929  οι Lucien Febvre και Mark Bloch µε το ενδιαφέρον της Ιστορίας να 

µετατοπίζεται στην κοινωνική διάσταση της ζωής των ανθρώπων και όχι στην 

πολιτική των στρατιωτικών γεγονότων και των προσωπικοτήτων εµπλουτίζοντας, 

έτσι, το περιεχόµενό της (∆ηµητριάδου, 2002). 

 Ως επιστήµη, η Ιστορία ασχολείται µε το παρελθόν, όπως αυτό διαµορφώθηκε 

κάτω από ποικίλες επιδράσεις και µε τη βοήθεια των ερευνητών, ιστορικών 

συγγραφέων, ερευνά τα ίχνη του παρελθόντος, τα υποβάλλει σε κριτικό έλεγχο και 

εκθέτει τα συµπεράσµατά της µε τη σαφήνεια και την καθαρότητα που της 

επιτρέπουν τα ευρήµατα-πηγές της. Η Ιστορία γεννήθηκε από την επιθυµία των 

ανθρώπων να κληροδοτήσουν στους µεταγενέστερούς τους κάτι από τη ζωή τους. 

Την επιθυµία αυτή εκφράζει, στο ξεκίνηµα του έργου του, ο «πατέρας της 

Ιστορίας» ο Ηρόδοτος, δηλώνοντας, ότι διηγείται όλα αυτά: «για να µη 

λησµονηθούν, µε την πάροδο του χρόνου, τα έργα των ανθρώπων και για να µη 

µείνουν αµνηµόνευτα τα µεγάλα και θαυµαστά κατορθώµατα των Ελλήνων και των 

βαρβάρων. Ιστορεί κυρίως τα αίτια που αυτοί πολέµησαν µεταξύ τους» (Ιστορία Ε’ 

∆ηµοτικού, 2011:5). Με τη σειρά του ο τραγικός ποιητής Ευριπίδης δίνει 

επιγραµµατικά την αξία της Ιστορίας µε τη φράση: «όλβιος, όστις της ιστορίης έσχε 

µάθησιν» (Θουκυδίδης, Ιστορίαι).  

Ο Θουκυδίδης, ως ο  πρώτος ιστορικός της Αρχαίας Ελλάδας, που πρότεινε 

αµερόληπτα την κριτική στην ιστορική έρευνα  προς όφελος της 
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αντικειµενικότητας της Ιστορίας λέει χαρακτηριστικά: «Να βασανίζεις τις 

πληροφορίες και να τις διασταυρώνεις για να ξεφύγεις όσο µπορείς από τις 

υποκειµενικές κρίσεις» (Γουστέρης, 1998). 

Ανακεφαλαιώνοντας, αν και η Ιστορία βασίζεται σε γεγονότα, δεν αποτελεί 

στην πραγµατικότητα µια απλή παράθεση των όσων συνέβησαν στο παρελθόν, 

αλλά µια σειρά από κρίσεις και ερµηνείες του ιστοριογράφου, ο οποίος µε τη σειρά 

του είναι «δέσµιος» της εποχής του. Η Ιστορία αποτελεί, δηλαδή, µια συνεχή 

διαδικασία επιλογής και αµοιβαίας δράσης ανάµεσα στον ιστορικό και στα 

γεγονότα που µελετά, είναι  ένας συνεχής διάλογος ανάµεσα στο παρόν και στο 

παρελθόν, µε στόχο την αντικειµενική εξιστόρηση των ιστορικών γεγονότων 

(∆ηµητριάδου, 2002). 

 

1.2. H θέση της Ιστορίας στην εκπαίδευση των  

µικρών παιδιών 
 

 

Παλαιότερα, η Ιστορία, ως µάθηµα στην εκπαίδευση των µικρών των παιδιών 

αναφερόταν κυρίως στην αποµνηµόνευση και αποστήθιση σηµαντικών γεγονότων 

και στοιχείων από το παρελθόν  (Jannet & Carla, 2008), σε µια προσπάθεια των 

ανθρώπων να γνωρίσουν το παρελθόν τους. 

Αντίθετα, στις µέρες µας δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης 

και της ερευνητικής ικανότητας, στη χρήση ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας 

δίνοντας έµφαση στην ανακάλυψη της γνώσης και στη µελέτη και κατανόηση του 

παρελθόντος µε µεθόδους που υποστηρίζουν τη βιωµατική, αυτενεργό µάθηση από 

τον ίδιο τον µαθητή, καλλιεργώντας παράλληλα και την ιστορική του σκέψη  

(∆άλκος, 2000). Επίσης, πολλοί σύγχρονοι µελετητές υποστηρίζουν πως πρέπει να 

παρέχουµε στα µικρά παιδιά ευκαιρίες «να αναστοχάζονται για την Ιστορία, να την 

καθιστούν µέρος της διανοητικής σκευής τους και να µην την περιορίζουν στο 

επίπεδο της αδρανούς πληροφόρησης» (Νικονάνου & Κασβίκης, 2008). 

Η θέση της Ιστορίας στην εκπαίδευση των µικρών παιδιών έγκειται στην 

εκπαίδευσή τους να αρθρώνουν κριτικό και ιστορικό λόγο, και να τον κοινοποιούν, 

υποστηρίζοντάς τον µε επιχειρήµατα, αλλά και να συνδιαλέγονται µε τους άλλους 

(Κακανά, 2008). 
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Ο χρόνος που κυλά επιφέρει αλλαγές τις οποίες τα µικρά παιδιά βιώνουν ως 

χρονική µεταβολή στην καθηµερινότητά τους, βιώµατα τα οποία τελικά  συντελούν 

στην κατανόηση του χρόνου (Νικονάνου & Κασβίκης, 2008). 

Σύµφωνα µε τον Λίττ (Βουρβέρη, 1970:66-68), η «διδασκαλία του µαθήµατος 

της Ιστορίας έχει κατ’ανάγκη αναπαραγωγικό χαρακτήρα και όχι παραγωγικό. Το 

σχολείο δεν είναι ιστορικό φροντιστήριο, µπορεί όµως να υπερβεί τα όρια µιας 

παθητικής διδασκαλίας».  

Ο εκπαιδευτικός που θα διδάξει Ιστορία στα µικρά παιδιά οφείλει 

(Αντωνιάδης, 1995):  

•  να γνωρίζει τα στάδια της πνευµατικής ανάπτυξης των παιδιών, καθώς 

επίσης και τις δυνατότητές τους, έτσι ώστε οι στόχοι που θέτει να είναι 

επιτεύξιµοι. 

• να προγραµµατίζει τη διδασκόµενη ύλη για την  καλύτερη οργάνωση 

των επιµέρους στόχων, των µεθόδων και των εποπτικών υλικών που θα 

χρησιµοποιήσει σε όλη τη διάρκεια του έτους.   

 

Στη διδασκαλία της Ιστορίας σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και η διδασκαλία 

της Τοπικής Ιστορίας, οι  ιστορικές εκείνες πηγές και τα ιστορικά τεκµήρια που 

βρίσκονται σε µια γειτονική περιοχή και είναι ήδη γνωστά ή µπορεί να καταστούν 

γνωστά µέσα από µια επιτόπια έρευνα (Ντούλα, 1988). Με τη διδασκαλία της 

Τοπικής Ιστορίας οι µαθητές από τη µια µεριά µπορούν, µε µεγαλύτερη ευκολία,  

να κατανοήσουν την εθνική και παγκόσµια Ιστορία, να συσχετίσουν το παρελθόν 

µε το παρόν και από την άλλη να µάθουν να εργάζονται ερευνητικά  αποκτώντας 

διάφορες δεξιότητες (Γουστέρης, 1998). 
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Κεφάλαιο ∆εύτερο 

 

 

2.  ΟΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

 

2.1. Έννοιες απαραίτητες για την πρόσληψη του ιστορικού 

χρόνου από τα παιδιά. 

 

 

2.1.1.  Η έννοια του χρόνου  

 

 

Εξαιτίας της έλλειψης µιας οριστικής «θεωρίας του χρόνου» έχει επικρατήσει ο 

διαχωρισµός σε αντικειµενικό και υποκειµενικό χρόνο.  

Ως αντικειµενικός χρόνος, ή Αριστοτελικός, όπως ονοµάζεται ταυτίζεται µε το 

µετρητό χρόνο. Πρόκειται για  την έννοια   του ωρολογιακού και ηµερολογιακού 

χρόνου, το φυσικό χρόνο,  το βιολογικό χρόνο και τον ιστορικό χρόνο. 

Ως υποκειµενικός χρόνος αναφέρεται η αποδοχή του χρόνου από το ίδιο το 

παιδί, πρόκειται, δηλαδή, για το βιωµατικό χρόνο 

(http://evakouneli.blogspot.gr/2010/11/blog-post_26.html). 

Από τη µεριά του ο Braudel (1987:18-22) εστίασε την προσοχή των ιστορικών 

σε τρεις διαφορετικές πραγµατικότητες: 

1.Τον βραχύ, τον σύντοµο χρόνο της καθηµερινότητας, των γεγονότων, 

της δράσης. 

2.Τον χρόνο της µακράς διάρκειας, που µετριέται σε αιώνες ή χιλιετίες και 

αφορά στη διάρκεια των κοινωνικών δοµών και θεσµών, των πολιτισµών 

και γενικά των δεδοµένων της ιστορίας που µεταβάλλονται µε βραδείς 

ρυθµούς. 

3.Τον ενδιάµεσο χρόνο της συγκυρίας, που εξετάζει το παρελθόν σε 

µεγάλες περιόδους, αυτές που µετριούνται µε γενιές ή που µπορεί να 

καλύπτουν χρονικό διάστηµα µισού αιώνα. 
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Ιστορικοί και ερευνητές θεωρούν ότι τα µικρά παιδιά βρίσκουν ευκολότερη τη 

διάκριση του µακρινού παρελθόντος σε σχέση µε το παρόν, απ’ ό,τι του 

κοντινότερου παρελθόντος µε το παρόν (Στραταριδάκη, 2006). 

Στις µέρες µας, η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης διατυπώνεται στα Αναλυτικά 

Προγράµµατα του ∆ηµοτικού Σχολείου, ως ένας σηµαντικός σκοπός του 

µαθήµατος της Ιστορίας. Ειδικότερα, στα Ελληνικά σχολικά βιβλία της Ιστορίας 

της Γ’ τάξης του ∆ηµοτικού παρατηρείται ότι παρόλο που δεν χρησιµοποιούνται 

καθόλου χρονολογίες,  οι µαθητές εισάγονται σε αυτές µε τη βοήθεια της γραµµής 

του χρόνου στο βιβλίο της ∆’ ∆ηµοτικού (Γουστέρης, 1998).  

Τα παιδιά είναι πιθανό να έχουν δυσκολία να κατανοήσουν και να µάθουν τη 

συµβατική χρονολόγηση. Για να είναι, όµως, σε θέση να τοποθετούν διάφορα 

γεγονότα στο παρελθόν, τα παιδιά θα πρέπει να µάθουν πώς να µετρούν τον χρόνο 

µε ακρίβεια και να αναγνωρίζουν τα διάφορα χαρακτηριστικά στοιχεία της κάθε 

περιόδου  (Στραταριδάκη, 2006). Αν οι νηπιαγωγοί µέσα από ποικίλες εµπειρίες 

για τον χρόνο ενθαρρύνουν τα παιδιά να µετέχουν σε δραστηριότητες που τους 

επιτρέπουν να αποκτήσουν µιαν αίσθηση του παρελθόντος, όπως, π.χ., να 

ταξινοµούν διάφορα αντικείµενα σε χρονολογική σειρά, τα παιδιά θα αποκτήσουν 

σχετικές εµπειρίες, οι οποίες θα συµβάλουν στην  κατανόηση του ιστορικού 

χρόνου (Στραταριδάκη, 2006). 

 

 

2.1.2.  Η έννοια της χρονικής ακολουθίας ή της διαδοχής 

 

 

Η χρονική ακολουθία αναφέρεται στον «τρόπο που ένα άτοµο νοηµατοδοτεί τη 

διαδοχή φάσεων ενός γεγονότος ή τα γεγονότα που συµβαίνουν ταυτόχρονα σε 

συγκεκριµένο πλαίσιο κοινωνικών συνθηκών χρησιµοποιώντας παράλληλα κοινό 

λεξιλόγιο όρων και φράσεων σχετικών µε το πέρασµα του χρόνου» (Στραταριδάκη, 

2006).  

Τα µικρά παιδιά µπορούν να αντιληφθούν τη χρονική ακολουθία ως µια πορεία 

των γεγονότων, να διακρίνουν το παρόν από το παρελθόν και να αναφέρονται µε 

ακρίβεια σε χρονικές σχέσεις γεγονότων ενώ δύναται να εξιστορούν τα γεγονότα 

ενός κειµένου µε τη σειρά κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν. Επίσης, 
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αναφέρονται σε γεγονότα του παρελθόντος και πιο συγκεκριµένα τι πρέπει να 

κάνουν πρώτο, δεύτερο, και τελευταία και µε αυτό τον τρόπο καταλαβαίνουν τα 

γεγονότα που συνέβησαν διαδοχικά στη ζωή τους, δηλαδή κατανοούν τη σειρά µε 

την οποία έχουν συµβεί. Ιδιαίτερα, όταν αυτά τα γεγονότα συνδεθούν µε 

προσωπικές τους εµπειρίες ή όταν η διαδικασία της µάθησης εµπλουτιστεί µε 

αφήγηση ιστοριών, χρήση εικόνων και αντικειµένων (∆ηµητριάδου, 2002), 

µαθαίνουν βαθµιαία να κάνουν χρήση και των παρελθοντικών χρόνων (Hoodless, 

1996).  

Σύµφωνα µε ερευνητικά πορίσµατα, η αναπαράσταση της σειράς των 

γεγονότων που συµβαίνουν στην οικογένεια αρχίζει να σχηµατίζεται στα παιδιά 

γύρω στην ηλικία των δύο χρόνων και βελτιώνεται στη διάρκεια φοίτησής τους στο 

Νηπιαγωγείο (∆ηµητριάδου, 2002).  

Αρχικά, λοιπόν, το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού αποτελεί  ένα 

κατάλληλο µέσο για δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την προσωπική, 

οικογενειακή  τους ιστορία. Για παράδειγµα, τα µικρά παιδιά µπορούν, µε την 

κατάλληλη υποστήριξη των γονιών και καθοδηγούµενα από τα κατάλληλα 

ερωτήµατα να τοποθετούν σε διαδοχική σειρά φωτογραφίες ή ζωγραφιές που 

αφορούν στα µέλη της οικογένειάς τους, ενώ στη συνέχεια µπορούν  να 

αποδώσουν µε παραστατικό τρόπο  το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειάς τους, 

όπου, δηλαδή,  εµφανίζεται η χρονική σειρά που έχει το κάθε µέλος της 

οικογένειας (παππούς, γιαγιά, µπαµπάς, µαµά, αδέλφια, ο εαυτός τους) πάνω στο 

γενεαλογικό δέντρο (Στραταριδάκη, 2006). 

Εξάλλου κατά τον Friedman (Friedman, 1990) στην ηλικία των τριών ετών 

περίπου τα παιδιά αναπτύσσουν µια βασική αίσθηση της διαφοράς ανάµεσα στο 

παρελθόν, το παρόν και το µέλλον και χρησιµοποιούν σωστά τους ρηµατικούς 

τύπους που αντιστοιχούν στις τρεις αυτές  διαστάσεις του χρόνου. Στα πέντε τους 

χρόνια, αντιλαµβάνονται τα γεγονότα του παρελθόντος χωρίς να µπορούν, όµως, 

να κάνουν συσχετισµό µεταξύ τους. Τέλος, έρευνες έδειξαν ότι στην ηλικία των 

τεσσάρων χρόνων τα παιδιά είναι σε θέση να περιγράφουν µε µεγάλη ακρίβεια και 

διαδοχή γεγονότων πως πέρασαν σε ένα πάρτι ή τι υλικά χρησιµοποίησαν για την 

παρασκευή ενός γλυκού (∆ηµητριάδου, 2002). 

Τα µικρά παιδιά µέσα από τις καθηµερινές οργανωµένες δραστηριότητες στη 

«γωνιά της συζήτησης» στο Νηπιαγωγείο κατανοούν αβίαστα την έννοια της 

ακολουθίας. Για παράδειγµα το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα της τάξης µπορεί, να 
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παρασταθεί µε σύµβολα-εικόνες, που τα  βοηθούν να συνειδητοποιήσουν την 

ακολουθία των  δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στην αίθουσα του 

Νηπιαγωγείου κάθε βδοµάδα,  δίνοντας µε αυτό τον τρόπο την ευκαιρία  να 

αναφερθούν σε χρονικές έννοιες, όπως «χθες», «σήµερα», «αύριο» «τώρα» µέσα 

από τις καθηµερινές ερωτήσεις των νηπιαγωγών για την εκµάθηση των ηµερών της 

εβδοµάδας και των µηνών, των εποχών καθώς και  της διαδοχής µέρας-νύχτας 

(Στραταριδάκη, 2006). 

Επίσης, η χρονική ακολουθία µπορεί να αφορά σε εικόνες διαφορετικών 

ιστορικών περιόδων ανθρώπων, εργαλείων, κτηρίων και  οι οποίες αναφέρονται σε 

διαφορετικές εποχές και ιστορικές περιόδους (Μινωική, αρχαία ελληνική, 

Ρωµαϊκή, Βυζαντινή, Σύγχρονη) προκειµένου να προσπαθήσουν τα µικρά παιδιά 

να ταξινοµήσουν χρονολογικά τις παραπάνω εικόνες µε βάση ένα συγκεκριµένο 

θέµα (π.χ. ενδυµασία, σκεύη, όπλα κ.λ.π.) (Στραταριδάκη, 2006). Μέσα από 

διάφορες οικείες καταστάσεις και συνήθειες, όπως η διατροφή, η ενδυµασία, η 

ψυχαγωγία τα µικρά παιδιά αντιλαµβάνονται την έννοια της ακολουθίας, καθώς 

διερευνούν στην πορεία του χρόνου πώς αυτά άλλαξαν, αν άλλαξαν, ή αν κάποια 

στοιχεία τους διατηρήθηκαν αναλλοίωτα στο πέρασµα του χρόνου,  

συνειδητοποιούν ότι υπάρχει συνέχεια στο χρόνο και µέσα σε αυτήν 

αντιλαµβάνονται τη θέση που έχει το παρελθόν σε σχέση µε το παρόν αλλά και το 

µέλλον (Στραταριδάκη, 2006). Επίσης, η χρήση µιας ιστορίας βοηθά τα µικρά 

παιδιά να βάζουν στη σειρά τα γεγονότα του παρελθόντος που είναι στενά 

συνδεδεµένα µε τις αιτιώδεις σχέσεις των γεγονότων που συµβαίνουν γύρω τους 

(∆ηµητριάδου, 2002).  

Σύµφωνα µε έρευνες (Stow & Haydn, 1998)  δεν είναι τόσο σηµαντική η σειρά 

µε την οποία διδάσκονται οι διάφορες ιστορικές περίοδοι, όσο η ανάγκη 

διασύνδεσής τους µέσα σε ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο. Οπότε ο νηπιαγωγός 

κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της «διδασκαλίας» της Ιστορίας πρέπει να 

θέτει ερωτήσεις, όπως: «Πότε συνέβη αυτό; Πού µπορεί να τοποθετηθεί κοντά στα 

άλλα πράγµατα που έχουµε δει στην Ιστορία; Πώς συνδέεται µε µας, στο παρόν και 

το µέλλον;» και µε τη χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού (Στραταριδάκη, 2006). 

Σύµφωνα µε τον Owens (Owens, 1996), ενώ τα µικρά παιδιά ηλικίας 5 έως 7 

ετών αναπτύσσουν αιτιώδεις σχέσεις, δυσκολεύονται να απαντούν σε σχετικές 

ερωτήσεις, λόγω της αδυναµίας τους να αναστρέψουν τη σειρά ακολουθίας µεταξύ 

αιτίας και αποτελέσµατος (∆ηµητριάδου, 2002:98). 
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Οι µικροί µαθητές δε χρειάζεται να γνωρίζουν  πότε ακριβώς συνέβη ένα 

γεγονός, αλλά µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών να το «τοποθετήσουν» µέσα στο 

χρόνο και να συνειδητοποιήσουν τη θέση που έχει η χρονολογία στη γραµµή του 

χρόνου, σε σχέση και µε άλλα γεγονότα, τα οποία τους είναι γνωστά 

(Στραταριδάκη, 2006).  

 

 

2.1.3. Η έννοια της αλλαγής 

 

 

Η έννοια της αλλαγής συνδέεται µε την έννοια του χρόνου και γι’ αυτό 

δηµιουργεί δυσκολίες στην πρόσληψή της από τα µικρά παιδιά (Στραταριδάκη, 

2006).  Σε όλους τους τοµείς της ζωής συντελείται «αθόρυβα» η σταδιακή, σχεδόν 

αθέατη αλλαγή. «Η ιστορική αλλαγή είναι ένα παράδοξο. Υπάρχει µεταβολή και 

ταυτόχρονα υπάρχει οµοιότητα και συνέχεια» (Pluckrose, 1993:17). 

 Ο νηπιαγωγός της τάξης µπορεί µε τις κατάλληλες ερωτήσεις που θα θέσει 

στους µικρούς µαθητές τους να τα κάνει να παρατηρήσουν και να 

προβληµατιστούν για το ποιες είναι οι αλλαγές που συµβαίνουν µέσα στην τάξη 

του Νηπιαγωγείου, στις διάφορες «γωνιές» τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το 

καλοκαίρι. Επίσης, βλέποντας τις  φωτογραφίες ενός οικογενειακού άλµπουµ, και 

συζητώντας για τα διάφορα στάδια της ζωής τους, όταν ήταν νεογέννητα, δύο, 

τριών ετών, στη βάφτισή τους, στο γάµο των γονιών και των παππούδων τους, 

δίνονται αφενός ευκαιρίες για την εισαγωγή νέου λεξιλογίου, απαραίτητου για να 

εκφράζουν χρονικές έννοιες (Blyth, 1988), και αφετέρου κατανοούν ευκολότερα 

πως το πέρασµα του χρόνου επέφερε αλλαγές στο ίδιο, στους γονείς και στους 

παππούδες του και πως η ανθρώπινη ζωή συνεχίζεται (Στραταριδάκη, 2006).  

Επίσης, τα µικρά παιδιά παρατηρούν αλλαγές µε το πέρασµα του χρόνου, όπως 

το ότι µεγαλώνουµε και γερνάµε, διαπιστώσεις που εύκολα κάνουν παρατηρώντας 

τους γονείς, τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Η  αλλαγή δηλώνεται  ότι το άτοµο 

αλλάζει ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά του, καθώς µεγαλώνει» (Στραταριδάκη, 

2006).  
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2.2.  Η πρόσληψη χρονικών  εννοιών από τα µικρά παιδιά. 

 

 

Για να εισαχθούν οι µικροί µαθητές στις χρονικές έννοιες  απαιτείται 

ικανότητά στο να σκέπτονται και να κρίνουν, να κατανοούν τις αιτίες των 

ιστορικών γεγονότων, τη σπουδαιότητά τους καθώς και την επίδραση του 

παρελθόντος στο παρόν.  

Μια πρόσφατη έρευνα για την διαµόρφωση της ιστορικής κουλτούρας και 

συνείδησης των µαθητών και των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα διαφάνηκε, πως η αντίληψη των ιστορικών γνώσεων των παιδιών δε 

στηρίζεται αποκλειστικά στην παρεχόµενη από το σχολείο εκπαίδευση αλλά, σε 

µικρό βαθµό, διαµορφώνεται από τις εναλλακτικές πηγές παρουσίασης του 

παρελθόντος, όπως αφηγήσεις από ενήλικες, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 

χώρους, τηλεόραση, βιβλία, τοπικοί σύλλογοι, διαδίκτυο και πολυµέσα (Νικονάνου 

& Κασβίκης, 2008). 

Η εισαγωγή των παιδιών στις χρονικές έννοιες µπορεί να αρχίζει από µικρές 

ηλικίες, καθώς σύµφωνα µε τη θεωρία του  Vygotsky (1993) η νοητική ανάπτυξη 

των παιδιών δεν ακολουθεί προκαθορισµένα ηλικιακά στάδια, αλλά συνδέεται µε 

τις ατοµικές ιδιαιτερότητές τους σε σχέση µε το κοινωνικό, εκπαιδευτικό και 

πολιτισµικό περιβάλλον τους, οπότε η  εκπαίδευση δεν πρέπει να ακολουθεί την 

ανάπτυξη, αλλά να προωθεί το κάθε παιδί να εξαντλήσει τη «ζώνη της επικείµενης 

δυνατής ανάπτυξής του» (θα αναφερθούµε σε επόµενο κεφάλαιο εκτενέστερα) 

(Κακανά, 2008). 

Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και η καλλιέργεια της ιστορικής 

συνείδησης, στόχοι της Ιστορίας, ξεκινά από την προσχολική ηλικία, σύµφωνα και 

µε το ∆ΕΠΠΣ  (∆ΕΠΠΣ, 2002), όπου τα παιδιά πρέπει να προσεγγίζουν και να 

αποσαφηνίζουν βασικές χρονικές έννοιες, να αντιλαµβάνονται τη χρονική 

ακολουθία των γεγονότων, τις έννοιες του παρελθόντος, του παρόντος και του 

µέλλοντος. Εξάλλου, µέσω της Ιστορίας τα παιδιά γνωρίζουν ιστορικά µνηµεία του 

παρελθόντος, ήθη και έθιµα παλαιοτέρων πολιτισµών (Ντολιοπούλου, 1999).  
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2.3.  Οι χρονικές έννοιες στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο και 

τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου  

 

2.3.1. Οι χρονικές έννοιες στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) για το 

Νηπιαγωγείο 

 

 

Στο ∆.Ε.Π.Π.Σ (∆ΕΠΠΣ., 2002:588-603) για το Νηπιαγωγείο στο Πρόγραµµα 

«Παιδί και Μαθηµατικά» και «Παιδί και Μελέτη Περιβάλλοντος» δίνεται η 

ευκαιρία στα µικρά παιδιά µέσα από τις προγραµµατισµένες ή τις αναδυόµενες 

δραστηριότητες: να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για ιστορικά γεγονότα, προβλήµατα 

και διλήµµατα ανθρώπων διαφορετικών εποχών …. Ενδιαφέρονται και ρωτούν για 

σηµαντικούς ανθρώπους του παρελθόντος καθώς και για σπουδαία γεγονότα. 

Ξεφυλλίζουν άλµπουµ και ηµερολόγια. Συγκρίνουν φωτογραφίες, αναλύουν και 

σχολιάζουν γεγονότα και χαρακτήρες. Απολαµβάνουν µια επίσκεψη στο µουσείο ή σε 

αρχαιολογικούς χώρους και επεξεργάζονται το πληροφοριακό-εκπαιδευτικό υλικό 

που τους διατίθεται… Εξερευνούν στοιχεία από το ανθρωπογενές περιβάλλον και να 

µαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό τους και για τις σχέσεις στον κόσµο που 

µοιράζονται … Ενθαρρύνονται µε βιωµατικό τρόπο να επισηµαίνουν απλές χρονικές 

σχέσεις όπως η διάρκεια, η χρονική ακολουθία, το «ταυτόχρονο» δραστηριοτήτων 

και τα χρονικά διαστήµατα. ….Τα παιδιά ασκούνται στο να αντιλαµβάνονται τη ροή 

του χρόνου και τις έννοιες του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος. Να 

αναγνωρίζουν την αρχή, τη µέση και το τέλος µιας ιστορίας που τους αφηγούνται. Να 

αναδιηγούνται ό,τι έχουν ακούσει και να ακολουθούν τη χρονική αλληλουχία 

γεγονότων. Να βάζουν σε χρονική σειρά τις δικές τους αφηγήσεις (οικογενειακές, 

σχολικές και φανταστικές ιστορίες) και να χρησιµοποιούν λέξεις και φράσεις που 

σχετίζονται µε τη ροή του χρόνου (π.χ. µια φορά κι ένα καιρό, τα παλιά χρόνια, πριν, 

ύστερα, στο τέλος κ.ά.). Να συνεχίζουν την εξέλιξη µιας ιστορίας όταν τους δίνεται η 

αρχή και να την ολοκληρώνουν. Να χρησιµοποιούν το ηµερολόγιο της τάξης και να 

αναγνωρίζουν έννοιες, όπως χθες, σήµερα, αύριο, παλιά. Να ασκούνται στο να 

υπολογίζουν βαθµιαία το χρόνο µε τις µέρες, τις εβδοµάδες, τους µήνες και τα 

χρόνια. …. Να απαγγέλλουν και να µετρούν τις µέρες της εβδοµάδας. ….. Τα παιδιά 
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µε κατάλληλες δραστηριότητες και υλικό (διηγήσεις, φωτογραφίες κ.ά.) ασκούνται 

στο να παρατηρούν και να αναγνωρίζουν συνεχείς αλλαγές στη ζωή τους, στην 

ιστορία του σχολείου και της κοινότητας τους. Να γνωρίζουν πώς ζούσαν τα παλιά 

χρόνια οι άνθρωποι (π.χ. µε τη µελέτη εικονογραφηµένων βιβλίων, µε επισκέψεις στα 

µουσεία κ.ά.), να συγκρίνουν το παρόν µε το παρελθόν και να διακρίνουν αλλαγές 

που συνδέονται µε γεγονότα, καθηµερινές συνήθειες, έθιµα ή άλλα πολιτιστικά 

στοιχεία (π.χ. εξέλιξη της κατοικίας, των οικιακών σκευών, των µεταφορικών 

µέσων) (Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μαθηµατικά, Μουσική). ….. Τα παιδιά 

ασκούνται στο να αναπαριστούν γεγονότα µε σωστή χρονική σειρά και µε πολλούς 

τρόπους (π.χ. εικονογραφούν µια ιστορία και βάζουν τα βασικά θεµατικά της µέρη 

στη σωστή ακολουθία, δραµατοποιούν µια ιστορία κ.ά.). Ενθαρρύνονται να 

δηµιουργήσουν την ιστορία της ζωής τους ή της οικογένειάς τους τοποθετώντας για 

παράδειγµα µε χρονική σειρά φωτογραφίες ή ζωγραφιές σε µακριές λωρίδες χαρτιού 

ή στις σελίδες ενός άλµπουµ κ.ά. …. Παρόλο που τα µικρά παιδιά δεν έχουν 

κατακτήσει απόλυτα την έννοια του χρόνου και της χρονικής ακολουθίας, 

καταλαβαίνουν απλές έννοιες του χρόνου όπως π.χ. τώρα, πριν, τα πολύ παλιά 

χρόνια, µετά κλπ. και ενδιαφέρονται να διευρύνουν τον κόσµο τους ως προς το 

«εδώ» και το «τώρα»  

 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε πως στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του 

Νηπιαγωγείου, αν και προτείνονται δραστηριότητες για την Ιστορία, είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη η αναφορά  σε επισκέψεις σε µουσεία ή  σε αρχαιολογικούς χώρους.  

Για την εισαγωγή της Ιστορίας στην προσχολική ηλικία χρειάζεται, εποµένως, 

σχεδιασµός, εµπλουτισµός του Αναλυτικού Προγράµµατος µε στόχους 

επικεντρωµένους στη διδασκαλία χρονικών εννοιών, όπου θα πρέπει να δηλώνεται  

η προσέγγιση της Ιστορίας ως ξεχωριστή µαθησιακή περιοχή (∆ηµητριάδου, 2002).  
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2.3.2. Oι χρονικές έννοιες στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) στις πρώτες τάξεις 

του ∆ηµοτικού Σχολείου 

 

 

Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας στο ∆ηµοτικό είναι η ανάπτυξη της 

ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης 

αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων µέσα από την εξέταση αιτίων και 

αποτελεσµάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση 

της συµπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριµένες καταστάσεις και τη 

διαµόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης 

συµπεριφοράς στο παρόν και το µέλλον. Έτσι, µε τη διδασκαλία της Ιστορίας ο 

µαθητής µπορεί να αποκτήσει όχι µόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσµος 

αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος 

ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άµεσα µε τη ζωή του. Ο σκοπός, εποµένως, της 

ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται  µε το γενικότερο σκοπό 

της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιµασία υπεύθυνων πολιτών 

(∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών Ιστορίας, 2002:184). 

Στις δύο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού η Ιστορία είναι ενταγµένη στο 

διεπιστηµονικό διδακτικό αντικείµενο της Μελέτης Περιβάλλοντος, ενώ στις 

τέσσερις τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου η Ιστορία διδάσκεται ως 

χωριστό διδακτικό αντικείµενο. Το µάθηµα της Ιστορίας αποτελεί εποµένως 

σηµαντικό µέσο για την επίτευξη ευρύτερων σκοπών της αγωγής και της 

εκπαίδευσης στο σχολείο. 

Ειδικότερα για τις επισκέψεις σε µουσεία επισηµαίνεται: 

«Οι επισκέψεις σε µουσεία και σε χώρους µε αρχαιολογικό και ιστορικό 

ενδιαφέρον είναι συµπλήρωµα της διδασκαλίας στην τάξη, που όχι µόνο διευκολύνει 

την εµπέδωση των γνώσεων µέσω της τοποθέτησής τους σε σαφέστερο πολιτισµικό 

πλαίσιο, αλλά και προάγει ουσιαστικά την κρίση του µαθητή µέσω της ενίσχυσης ή 

του µετριασµού των εντυπώσεων που έχει ήδη σχηµατίσει καθώς και τη 

συνειδητοποίηση νέων πτυχών των ενδιαφερόντων του. Ιδιαίτερη σηµασία έχει 

πάντως η κατάλληλη προετοιµασία τέτοιων επισκέψεων, µε επιλογή των βασικών 

στόχων της επίσκεψης, χρήση εποπτικών µέσων ή και εισηγήσεις µαθητών ώστε να 
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εξασφαλίζεται η συνοχή της ιστορικής γνώσης και η συνέχεια στη διδασκαλία» 

(∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών Ιστορίας, 2002:228). 

Παράλληλα, αξιοποιούνται οι ιστορικές πηγές για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος της Ιστορίας  και δίνονται οδηγίες για την αξιοποίηση του διαδικτύου, 

τη σύνταξη σχεδίων εργασίας, η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και της 

Μουσειοπαιδαγωγικής, ενώ επιχειρείται η εξοικείωση των µικρών µαθητών µε τις 

τεχνικές της ιστορικής έρευνας (∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 

Σπουδών Ιστορίας, 2002). 

Εν κατακλείδι, τα βιβλία της Ιστορίας στις πρώτες τάξεις του  ∆ηµοτικού 

Σχολείου παρέχουν στους µαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και τους εξοικειώνουν 

µε τις διαδικασίες επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων, ώστε οι µαθητές των 

πρώτων τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου, µέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να 

είναι σε θέση να κατανοεί το κοινωνικό γίγνεσθαι., να µετέχει ενεργά σε αυτό και 

να γνωρίζει τη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Οι µαθητές, τέλος, 

κατανοούν βασικές χρονικές έννοιες, τις συσχετίζουν και καταλήγουν σε δυνητικές 

γενικεύσεις, συµµετέχουν σε ερευνητικά σχέδια εργασίας ατοµικά ή  οµαδικά,  

διατυπώνοντας στο τέλος ερευνητικά ερωτήµατα (∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών Ιστορίας, 2002:256-257). 

Οι συντάκτες του Αναλυτικού Προγράµµατος της Ιστορίας είναι σηµαντικό να 

γνωρίζουν τα όρια και τις δυνατότητες των παιδιών, έτσι ώστε οι απαιτήσεις που 

θα προβληθούν µπροστά στον µαθητή να µην ξεπερνούν τις δυνατότητές του. Είναι 

πάντως δύσκολο να καθοριστεί το χρονικό σηµείο ή η χρονική περίοδος για την 

ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης ικανότητας (Γουστέρης, 1998). 
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Κεφάλαιο  Τρίτο 

 

 

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ                      

 

 

3.1. Οι απόψεις του Vygotsky και του Bruner για την αντίληψη του  

χρόνου από το µικρό παιδί 

 

 

Σταθµό στις θεωρίες για την αντίληψη του χρόνου από το παιδί αποτέλεσε η 

θεωρία του Vygotsky (Vygotsky, 1988) που πρέσβευε ότι η έλλειψη λεκτικής 

ικανότητας για την αναπαραγωγή µιας έννοιας δε σηµαίνει υποχρεωτικά και την 

έλλειψη κατανόησης της έννοιας (∆ηµητριάδου, 2002).  

Αρχικά ο Vygotsky µίλησε για την ανάπτυξη των ανώτερων νοητικών 

δεξιοτήτων στο άτοµο, οι οποίες ευθύνονται για την κατανόηση αφηρηµένων και 

επιστηµονικών εννοιών και διαδικασιών, κάνοντας λόγο για ποικίλα 

διαµεσολαβητικά εργαλεία, εργαλεία που µας βοηθούν να «ταξιδεύουµε» στο χρόνο 

και να προσεγγίζουµε το παρελθόν, τα οποία αποτελούν σταθερό κοµµάτι κάθε 

πολιτισµικού, ιστορικού πλαισίου (Νικονάνου & Κασβίκης, 2008). 

 Ο Vygotsky θεωρούσε ότι η αλληλεπίδραση του παιδιού µε το κοινωνικό και 

πολιτισµικό του περιβάλλον έχει σηµαντικότατη επίδραση στη διαµόρφωση της 

γλώσσας και  της σκέψης του. Εποµένως, µέσα από την κατάλληλη υποστήριξη, 

την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη χρήση της γλώσσας, γίνονται σταδιακά 

αντιληπτές οι χρονικές έννοιες, αρχικά σε µη λεκτικό επίπεδο (Vygotsky, 1988). 

Η µάθηση και η ανάπτυξη είναι προϊόν της αλληλεπίδρασης  των λιγότερων 

έµπειρων παιδιών, µε τους ενήλικες ή περισσότερο έµπειρους άλλους, όπως για 

παράδειγµα µεγαλύτερα αδέλφια ή πιο ικανούς συµµαθητές. Η Ζώνη Επικείµενης 

Ανάπτυξης είναι η απόσταση µεταξύ του επιπέδου ανάπτυξης στο οποίο το παιδί 

βρίσκεται σε µια γνωστική περιοχή - αυτών που το παιδί µπορεί να επιτύχει από 

µόνο του - και του επιπέδου που το παιδί µπορεί να φτάσει, αν βοηθηθεί από τους 

πιο έµπειρους ενήλικους ή συνοµήλικους (Vygotsky, 1988). 
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Κάθε παιδί, ανάλογα µε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται είναι ικανό να επιτύχει 

κάποια πράγµατα από µόνο του, κατά τη διαδικασία της επίλυσης προβληµάτων. 

∆ιαθέτοντας αυτή τη Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης, θα προχωρήσει παραπάνω, αν 

βοηθηθεί γνωστικά από κάποιους έµπειρους ενήλικες ή συνοµήλικούς του. Έτσι, η 

µάθηση εξαρτάται από τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις αξίες, από τους τρόπους 

συσχετισµού του παρελθόντος µε το παρόν, από τις ιστορικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές παραµέτρους.  

Μία άλλη πολύ σηµαντική στη θεωρία του Vygotsky έννοια είναι αυτή του 

Πλαισίου Στήριξης  (scaffolding) (Ράπτης, Ράπτη 2007) ή «πλαισίου στηρίγµατος», 

όπως αναφέρεται από άλλους (Κόµης, 2004) ή «σκαλωσιάς». Η έννοια αυτή 

περιέχει όλα αυτά τα οποία ο εκπαιδευτικός παρέχει στα µικρά παιδιά για να τα 

«στηρίξει» και να τα ωθήσει να προχωρήσουν παραπέρα. Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν 

είναι ένας ενεργός διαµεσολαβητής των κοινωνικών και πολιτισµικών νοηµάτων 

που διαπραγµατεύεται µε το µαθητή του και τον βοηθά να εσωτερικεύσει όλα αυτά 

που τον βοηθούν για να αναπτυχθεί. (Ράπτης, Ράπτη, 2007).  

Με βάση  τη θεωρία του Bruner, ότι κάθε θέµα µπορεί να «διδαχτεί» σε κάθε 

παιδί, σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, µε την προϋπόθεση να λαµβάνουµε υπόψη τις 

δυνατότητες των µαθητών, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η χρήση υλικών 

καταλοίπων, µπορεί να εφαρµοστεί ήδη από την προσχολική εκπαίδευση, εφόσον 

τηρούνται δύο όροι: σεβασµός της Ιστορίας ως διδακτικής ενότητας, και σεβασµός 

των ιδιαίτερων δυνατοτήτων των µικρών παιδιών (Κακανά, 2008).  

Κατά την επιλογή των δραστηριοτήτων που θα επιλεγούν για τη µαθησιακή 

διαδικασία, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, τόσο η δοµή και οι µέθοδοι των 

επιµέρους επιστηµών και των ιδίων των αντικειµένων, όσο και οι δυνατότητες των 

µαθητών σε συγκεκριµένους τύπους αναπαραστάσεων. Ο µαθητής λοιπόν, όταν 

καλείται να «σπουδάσει» το αντικείµενο µιας επιστήµης, θα πρέπει να του δίνεται η 

δυνατότητα να οικειοποιηθεί τις µεθόδους της. 

Ο Bruner αναφέρει δύο είδη µεταβίβασης της µάθησης, την ειδική µεταβίβαση 

η οποία είναι η εφαρµογή εξειδικευµένων ικανοτήτων σε καταστάσεις παρόµοιες 

µε αυτές πάνω στις οποίες οικοδοµήθηκαν αρχικά οι ικανότητες αυτές και τη µη 

ειδική µεταβίβαση που είναι η εφαρµογή αποκτηµένων γνώσεων σε ανόµοιες 

καταστάσεις από αυτές πάνω στις οποίες οικοδοµήθηκαν αρχικά και πετυχαίνει την 

µαθησιακή διαδικασίας και αγωγή  (Bruner 1960). 
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Κατά τον Bruner τα µικρά παιδιά µπορούν από νωρίς να αντιληφθούν 

θεµελιώδεις έννοιες και ιδέες από κάθε γνωστικό τοµέα, εφόσον τους 

παρουσιάζονται µε κατάλληλο τρόπο. Άρα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τα 

παιδιά µπορούν να µάθουν Ιστορία, εφόσον διδαχθούν τις ιδιαίτερες δεξιότητες και 

τον ιδιαίτερο τρόπο κατανόησης που προσδιορίζουν σε αυτό το γνωστικό 

αντικείµενο. 

 

 

 

3.2. Νεότερα ερευνητικά πορίσµατα για την αντίληψη του χρόνου από 

τα µικρά παιδιά 

 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 µέχρι σήµερα τονίζεται η σηµασία των 

κοινωνικών και γλωσσικών παραγόντων, καθώς και το περιβάλλον µάθησης 

(Bruner, 1997), για την κατανόηση των χρονικών εννοιών, ενώ ακόµη και τα 

παιδιά κάτω των 7 ετών θεωρούνται ικανά να αναπτύσσουν ένα είδος ιστορικής 

σκέψης και να διδάσκονται συγκεκριµένες ιστορικές έννοιες, µε πρωταρχικό το 

ρόλο της γλώσσας σε µια τέτοια διαδικασία (∆ηµητριάδου, 2002). 

Σύµφωνα µε τους Ρεπούση και Thornton & Vukelich (Ρεπούση, 2004 Thornton 

& Vukelich, 1988), µια από τις έννοιες της ιστορικής σκέψης είναι και ο «ιστορικός 

χρόνος, µια έννοια δοµής για την Ιστορία έννοια πολύ σηµαντική για την Ιστορία, 

αφού η κατανόηση του χρόνου και της Ιστορίας αλληλοεξαρτώνται, ενώ η έννοια του 

ιστορικού χρόνου αναπτύσσεται ανάλογα µε τη γνωστική εξέλιξη του παιδιού» 

(Κακανά, 2008:401-403). Σύγχρονες µελέτες στην Αγγλία έδειξαν ότι παιδιά 6 

ετών κατανόησαν την έννοια της ακολουθίας, µε τη βοήθεια της ταξινόµησης 

εικόνων (Stow & Haydn, 2003). 

 Η ικανότητα να κατανοεί και να µετρά κάποιος τον χρόνο βασίζεται σε 

σηµαντικές δεξιότητες, όπως αυτές της αρίθµησης, της ανάγνωσης και της µνήµης. 

Όµως τα παιδιά έχουν τις δικές τους εµπειρίες για τον χρόνο. Η έννοια του χρόνου 

για αυτά είναι διαφορετική από αυτή των ενηλίκων, αφού τα µικρά παιδιά µας 

«καταθέτουν» τη δική τους προσωπική  εµπειρία για το πέρασµα του χρόνου, µία 

αποσπασµατική κατανόηση για το παρελθόν  (Στραταριδάκη, 2006). 
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Η κατανόηση του χρόνου είναι δύσκολη για όλους και ιδιαίτερα για τα µικρά 

παιδιά. Όπως επισηµαίνει ο Ευάγγελος Παπανούτσος (Παπανούτσος, 1976)  τα 

παιδιά από 8-11 ετών, δύσκολα µπορούν να «εγχρονίσουν» µε ακρίβεια ένα παλαιό 

γεγονός, που το πληροφορούνται τώρα. Ο χρονικός τους ορίζοντας είναι περίεργα 

στενός και εκτείνεται προς τα «πίσω» έως την παιδική ηλικία των γονιών ή το πολύ 

εκείνη των παππούδων τους (∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 

Σπουδών Ιστορίας, 2002). 

H Blyth έδειξε ερευνητικά, ότι ένα σχεδιασµένο σχέδιο εργασίας και µε την 

εφαρµογή κατάλληλων δραστηριοτήτων βοηθιούνται τα παιδιά ηλικίας 5 ετών να 

αποκτήσουν γενικές δεξιότητες για την Ιστορία (∆ηµητριάδου, 2002). 

Σύµφωνα µε έρευνες για την κατανόηση των χρονικών εννοιών σε παιδιά 

ηλικίας 4 έως 14 ετών των Oakden και Sturt (1922),  Ames (1946) και Βρεττού 

(1995) προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα: 

• Στην προσχολική ηλικία αρχίζει σιγά-σιγά η ανάπτυξη της έννοιας του 

χρόνου,  στην ηλικία των 7 ετών παρατηρείται σηµαντική εξέλιξη στην 

κατανόηση του χρόνου, ενώ στην ηλικία των 8 ετών τα παιδιά µπορούν 

να διαφοροποιούν το παρόν µε το παρελθόν. 

• Μέσα από τις καθηµερινές τους συνοµιλίες  τα µικρά παιδιά κάνουν 

χρήση και οικειοποιούνται λέξεις που αφορούν το χρόνο. 

• Η γνώση του χρόνου βρίσκεται σε στενή σχέση µε την προσωπική 

δραστηριότητα και συγκεκριµένες εµπειρίες. 

• Ενώ στην ηλικία των 3 έως  4 ετών, τα παιδιά αρχίζουν να 

χρησιµοποιούν τις χρονικές έννοιες (χτες, σήµερα, τώρα κ.λπ.) η 

κατάκτησή τους ολοκληρώνεται στην ηλικία των 14 ετών και αποκτούν 

περίπου την έννοια του χρόνου που έχουν και οι µεγάλοι. 

• Οι µαθητές ηλικίας 8 έως 10 ετών µπορούν να διακρίνουν το µύθο από 

την Ιστορία. 

• Μέχρι την ηλικία των 11 ετών συντελείται βελτίωση όλων των 

χρονικών εννοιών και τα παιδιά έχουν σχηµατίσει µία αόριστη 

αντίληψη του ιστορικού χρόνου. 
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Επίσης, τα παιδιά του ∆ηµοτικού παρουσιάζουν σηµαντικές δυσκολίες στη 

σωστή χρήση ιστορικού λεξιλογίου και µόνο από τα 12 χρόνια της ηλικίας τους 

χρησιµοποιούν µε σχετική επιτυχία ιστορικούς όρους (Μπαµπούνη, 1988). 

Σύµφωνα µε τις ψυχολόγους που ασχολήθηκαν µε την ανάπτυξη της  αίσθησης 

του χρόνου τις Low Beer & Blyth (1986), τα παιδιά αναπτύσσουν µια ώριµη 

κατανόηση του χρόνου στο Γυµνάσιο ενώ στα επτά τους χρόνια τα παιδιά 

αντιλαµβάνονται τις εποχές και τους µήνες και έχουν αναπτύξει την έννοια ενός 

απλού χρονικού πλαισίου για το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον (∆ηµητριάδου, 

2002). 

Επίσης, σύµφωνα µε έρευνα της Βρεττού (1995) διαφάνηκε ότι οι µαθητές της 

Γ’ τάξης του ∆ηµοτικού δεν γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό το περιεχόµενο 

του σχολικού βιβλίου της Ιστορίας, αλλά απλά διαθέτουν γνώσεις που δεν είναι 

συγκεκριµένες και σαφείς, όπως επίσης ότι δεν µπορούν να διακρίνουν το µύθο 

από το ιστορικό γεγονός, ούτε µπορούν να αξιοποιήσουν ή να επεξεργαστούν µια 

πηγή ή µια εικόνα. 

Συµπερασµατικά, από νωρίς τα µικρά παιδιά, σύµφωνα µε την Στραταριδάκη 

(2006), µπορούν να βοηθηθούν να γνωρίσουν ότι:  

• το παρελθόν ήταν διαφορετικό από το παρόν 

• υπήρξε κάτι που δεν υπάρχει πια (το παρελθόν) 

• υπάρχει σταθερή συνέχεια και αλλαγή (από το παρελθόν στο παρόν) 

• υπάρχουν οµοιότητες και διαφορές (µεταξύ παρελθόντος και παρόντος) 

• υπήρξε µια διαδοχή γεγονότων από το παρελθόν στο παρόν 

• υπάρχει αίτιο και αποτέλεσµα 

• τα   αντικείµενα  που  έχουν  σωθεί   από  το  παρελθόν -µε  τη  χρήση 

κατάλληλων ερωτήσεων- µπορούν να βοηθήσουν στη σκιαγράφηση της ζωής των 

ανθρώπων, του πολιτισµού τους, του κόσµου τους γενικά.  

 

 

 

 

 

 



 33 

Κεφάλαιο Τέταρτο 

 

 

4. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

 

4.1. Η γραµµή του χρόνου     

 

Η γραµµή του χρόνου ή η ιστορική γραµµή είναι ένα οριζόντιο διάγραµµα 

πάνω στο οποίο σηµειώνεται, ως αφετηρία των χρονικών υπολογισµών µας, η 

Γέννηση του Χριστού. ∆εξιά και αριστερά από το σηµείο αυτό σηµειώνουµε 

διαστήµατα, τα οποία χαρακτηρίζουµε «προ Χριστού» τα αριστερά και «µετά 

Χριστό» τα δεξιά, ενώ σηµειώνεται κάθε φορά το γεγονός που εξιστορούµε. Με τον 

τρόπο αυτό ο αφηρηµένος χρόνος γίνεται αντιληπτός και συγκεκριµένος, 

συγκρίσιµος και κατανοητός. Οι µαθητές δεν ακούν και δε διαβάζουν µόνο τις 

χρονολογίες, αλλά τις βλέπουν, τις παρατηρούν, τις συγκρίνουν και το 

σηµαντικότερο τις «διαχειρίζονται» (Νικολόπουλος,1993). 

Η γραµµή του χρόνου πάνω στην οποία µαθαίνουν τα παιδιά να τοποθετούν 

γεγονότα  σε χρονολογική σειρά µπορεί να ξεκινά από τα γνωστά πρόσωπα των 

µικρών παιδιών, να αναφέρεται σε οικογενειακές φωτογραφίες οι οποίες 

ταξινοµούνται πάνω της, όπως για παράδειγµα τοποθετούνται αριστερά των 

παππούδων, στο µέσο των γονιών, στα δεξιά των παιδιών (Στραταριδάκη, 2006).  

 

 

4.2. Εποπτικό υλικό: Οι εικόνες και τα τεκµήρια του 

παρελθόντος  

 

 

Τα τεκµήρια του παρελθόντος καθώς και οι εικόνες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως ερέθισµα για προβληµατισµό και διάλογο, ως µέσο για την 

ανακάλυψη της ιστορικής γνώσης από τα ίδια τα παιδιά µε τη βοήθεια κατάλληλων 
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δραστηριοτήτων και ειδικότερα για να προκαλέσουν συζήτηση γύρω από την 

έννοια του χρόνου, την έννοια της αλλαγής. 

Επιπρόσθετα οι µικροί µαθητές στο Νηπιαγωγείο µπορούν να  γνωρίσουν την 

ιστορία του τόπου τους  µέσα από ένα  πλούσιο εποπτικό υλικό, που βασίζεται στα 

µουσειακά τεκµήρια του παρελθόντος το οποίο : 

-ασκεί γοητεία, προάγει την αυτενέργεια ενθαρρύνοντας  τα µικρά παιδιά να 

αναδηµιουργήσουν κάποια από τα εκθέµατα. 

-διεγείρει το ενδιαφέρον των µαθητών, όταν συνδυάζει το λόγο (γραπτό ή 

προφορικό) µε την εικόνα και τη µουσική ή γενικά µε µια ηχητική επένδυση 

-δηµιουργεί σαφείς παραστάσεις, ιδιαιτέρα όταν χρησιµοποιούνται για να 

απεικονίσουν, αναπαραστήσουν ή διευκρινίσουν δύσκολες ιστορικές έννοιες 

-συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του θέµατος που αναφέρονται, αφού ο 

συνδυασµός διαφορετικών τρόπων παρουσίασης ενός διδακτικού αντικειµένου 

µπορεί να λύσει γρήγορα και εύκολα απορίες που ένας και µόνο τρόπος 

παρουσίασης, π.χ. λεκτική περιγραφή, αδυνατεί να κάνει. 

Οι χάρτες, οι εικόνες, οι διαφάνειες (που ο εκπαιδευτικός έχει φτιάξει µόνος 

του ή µε τη βοήθεια των µαθητών του και οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

και απαιτήσεις της διδασκαλίας του), τα σχεδιαγράµµατα, ακόµα και τα ίδια τα 

ιστορικά αντικείµενα (αγγεία, τοιχογραφίες, νοµίσµατα κ.λ.π.), διεγείρουν το 

ενδιαφέρον του µαθητή, συντελούν στην άµεση επαφή, διατηρούν τις παραστάσεις 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα, προσελκύουν και συγκρατούν την προσοχή των 

µαθητών (Γουστέρης, 1998).  

Επίσης, κατάλληλοι για τη διδασκαλία της Ιστορίας θεωρείται η χρήση 

ιστορικών χαρτών, όπου οι µικροί µαθητές µε την παρατήρηση των χαρτών 

(ιστορικών, γεωφυσικών, πολιτικών), µπορούν να δουν και να δείξουν τους 

ιστορικούς τόπους, τα όρια των κρατών, τις πορείες και τις κινήσεις των λαών, στις 

διάφορες ιστορικές εποχές, ακολουθώντας, αν υπάρχουν, και τα σύµβολά τους 

πάνω σε αυτούς. Οι χάρτες αυτοί πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της σύγχρονης 

χαρτογραφικής επιστήµης, όπως για παράδειγµα να είναι ιστορικά ακριβείς, να 

έχουν σωστές διαστάσεις, ώστε να είναι αναγνώσιµοι, να διαθέτουν σαφή και 

κατατοπιστικό υποµνηµατισµό (∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 

Σπουδών Ιστορίας, 2002), να προκαλούν το ενδιαφέρον τωνπαιδιών, να 

υπενθυµίζουν γεγονότα, να λειτουργούν ως πηγή έµπνευσης για την πρόκληση 
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συζητήσεων (Σιµάτος, 1995) δηµιουργώντας ταυτόχρονα ένα µαθησιακό 

περιβάλλον µέσα και έξω από την σχολική τάξη. 

Εν κατακλείδι, µε τη χρήση εποπτικών µέσων διευκολύνεται η διδασκαλία και 

η µάθηση, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η επιλογή τους είναι κατάλληλη για 

την εξυπηρέτηση των διδακτικών στόχων που αρχικά έχουν τεθεί. 

 

 

4.2.1. Οι εικόνες µέσα από τα σχολικά βιβλία 

 

 

Η επικοινωνιακή δύναµη της εικόνας είναι γνωστή σε όλο τον κόσµο και η 

παιδαγωγική της αξία αποτυπώνεται στη γνωστή φράση «µια εικόνα ισοδυναµεί µε 

χίλιες λέξεις». 

Σύµφωνα µε τον Βώρο (1995), η «διδασκαλία» της Ιστορίας, πρέπει να γίνεται 

µε την χρήση εικόνων, ως το µέσο το οποίο µεταφέρει µηνύµατα, εποµένως 

σύµφωνα µε έναν κώδικα που χρειάζεται αποκωδικοποίηση (Σολοµωνίδου,1999), 

ενεργοποιεί τις νοητικές λειτουργίες των παιδιών και δηµιουργεί κίνητρα για την 

καλύτερη κατανόηση του µαθήµατος της Ιστορίας (Πελαγίδη, 2000   Χριστιά, 

1990), εφόσον πληρούνται βασικές προϋποθέσεις (Καψάλη & Χαραλάµπους, 

1993), όπως: 

-να επιλεχθούν οι κατάλληλες εικόνες, 

- να τοποθετηθούν οι εικόνες στη σωστή θέση και σειρά στο σχολικό βιβλίο 

της Ιστορίας,  

-να λειτουργούν οι εικόνες ως οργανωτικά στηρίγµατα και να 

αλληλοστηρίζονται µε το σχολικό  κείµενο και να µην αποτελούν απλή επανάληψή 

του,  

-να προτιµούνται σκίτσα ή διαγράµµατα, παρά η πρωτότυπη εικόνα  

-να λειτουργούν ως αφετηρία για τη διατύπωση ερωτηµάτων 

 

Σύµφωνα µε την Βρεττού (Βρεττού, 1994) η εικόνα ως πηγή µάθησης στα 

σχολικά βιβλία, δεν αξιοποιείται σε ικανοποιητικό βαθµό και έχει συνήθως 

δευτερεύοντα ρόλο στη διδασκαλία του µαθήµατος της Ιστορίας, ενώ 

ανταποκρίνεται ελάχιστα στα παιδαγωγικά δεδοµένα καθώς και στις πιο 

στοιχειώδεις αισθητικές απαιτήσεις. Αντίθετα, πρεσβεύει πως η εικόνα έχει 
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θετικότερη επίδραση στη µάθηση, όταν προσφέρει ερεθίσµατα για παραπάνω 

προβληµατισµό και συζήτηση. 

Επίσης, µέσω του σχολικού βιβλίου της Ιστορίας, κατά τον Ξωχέλλη 

(Ξωχέλλης, 2000) µεταδίδονται γνώσεις, καλλιεργούνται στάσεις, αξίες και 

πρότυπα συµπεριφοράς στους µικρούς µαθητές που επηρεάζουν τις απόψεις, τις 

πεποιθήσεις και τη µελλοντική  συµπεριφορά τους. 

Από την πλευρά τους όµως και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βοηθούν τους 

µαθητές τους να «αποκωδικοποιούν» τις εικόνες του σχολικού βιβλίου, κάνοντας 

παρατηρήσεις και σχόλια, «ταξιδεύοντας» τους µαθητές στο παρελθόν µε τη 

βοήθεια της βιωµατικής αξιοποίησης των εικόνων του σχολικού βιβλίου 

(Πελαγίδης, 2000).  

 

 

4.3. Οπτικο-ακουστικό υλικό 

 

 

Η εισαγωγή και η χρήση στην εκπαίδευση πλήθος οπτικο-ακουστικών µέσων, 

όπως είναι οι εκπαιδευτικές ταινίες, το σχολικό ραδιόφωνο και η εκπαιδευτική 

τηλεόραση, λειτουργεί ως έναυσµα στην κατανόηση χρονικών εννοιών 

διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο. Χαρακτηριστικά ο Thomas Edison, ο εφευρέτης 

του τηλέγραφου και του φωνόγραφου, έγραφε το 1910 σε ένα γράµµα του: «Τα 

βιβλία θα είναι σε λίγο εκτός µόδας µέσα στα σχολεία µας. Θα είναι δυνατό να 

διδάσκεται κάθε κλάδος της ανθρώπινης γνώσης µε τη βοήθεια της ταινίας. Το 

εκπαιδευτικό µας σύστηµα θα αλλάξει ριζικά σε δέκα χρόνια» (Saettler,1978). 

 Επίσης, ο υπολογιστής, µπορεί να συµβάλλει στη δηµιουργία σαφών 

παραστάσεων, ως οπτικοακουστικό µέσο, που συνδυάζει εικόνα και ήχο, ενώ 

παράλληλα δίνει τη δυνατότητα να «παγώσει» η εικόνα για καλύτερη παρατήρηση, 

να εστιαστεί το ενδιαφέρον σε ένα µέρος της, να γίνει επιστροφή στα προηγούµενα 

για να µη χάνεται η λογική σύνδεση, να παρουσιάζονται στο µισό της οθόνης 

εικόνες (Ζαράνης & Οικονοµίδης, 2009). 

Ειδικά στη διδασκαλία της Ιστορίας, όπου οι περισσότερες αναφορές είναι σε 

κόσµους του παρελθόντος, η χρήση των οπτικών αναπαραστάσεων επιβάλλεται για 

τη δηµιουργία σταθερών νοητικών εικόνων και κοινών σηµείων αναφοράς και 

συζήτησης (Βώρος, 1995). Με την εικονική περιήγηση σε µουσεία και σε 
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αρχαιολογικούς χώρους οι µαθητές συνδέουν το περιεχόµενο του µουσειακού 

υλικού µε το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής που 

µελετούν, εκφράζουν συµπεράσµατα για την κοινωνία, τα ήθη και έθιµα, τη 

θρησκεία, την πολιτική της εποχής που µελετούν (Βακαλούδη, 2001). 

 

 

4.4. Κατανόηση χρονικών εννοιών  και κατάκτηση της γλώσσας  

 

 

Η γλώσσα είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για την κατανόηση του παρελθόντος. 

Για να  κατανοήσουν τα παιδιά διάφορες λέξεις, τις οποίες ακούν στις ιστορίες που 

τους αφηγούνται, αυτά θα πρέπει να ενθαρρύνονται να τις συζητούν µε τους 

συνοµηλίκους τους στο χώρο του Νηπιαγωγείου. Έτσι, τα µικρά παιδιά 

χρησιµοποιούν αόριστες φράσεις, όπως για παράδειγµα «πριν πολλά χρόνια», «την 

εποχή του βασιλιά Μίνωα», «την εποχή του χαλκού». 

 Όµως, για να µπορούν τα µικρά παιδιά  να κατανοήσουν τις χρονικές έννοιες 

στις οποίες αναφέρονται, προϋπόθεση αποτελεί η κατάκτηση της γλώσσας, αφού η 

κατανόηση της έννοιας του χρόνου και η κατάκτηση της γλώσσας είναι στενά 

συνδεδεµένες. (Στραταριδάκη, 2006). 

Επίσης, κατά την Hoodless   (Hoodless, 2002) οι χρονικές έννοιες εξαρτώνται 

άµεσα από την ικανότητα χρήσης της γλώσσας  (Hoodless, 2002) και σύµφωνα µε 

τον Vygotsky (Vygotsky, 1987), τα παιδιά µαθαίνουν νέες έννοιες καλύτερα, όταν 

αυτές χρησιµοποιούνται και συζητιούνται από ενήλικες και παιδιά, τονίζοντας τη 

σύνδεση µεταξύ της γνωστικής και της κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. 
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4.5. Οι ιστορικοί και αρχαιολογικοί χώροι στην πρόσληψη 

χρονικών εννοιών 

 

 

4.5.1.  Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και ο  ρόλος τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία  

 

 

Οι αρχαιολογικοί χώροι µπορούν να αναδείξουν πτυχές των Αναλυτικών 

Προγραµµάτων Σπουδών που παραγνωρίζονται στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας, 

αξιοποιώντας ταυτόχρονα στοιχεία από γνωστικά αντικείµενα, αναδεικνύοντας έτσι 

ένα δυναµικό πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης της γνώσης (Νικονάνου & Κασβίκης, 

2008).  

Σε µια πρόσφατη  διερεύνηση της ιστορικής κουλτούρας και συνείδησης των 

µαθητών και των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στη Ρόδο και στα 

Γιάννενα (Κόκκινος κ.ά, 2005), διαφάνηκε ότι η συγκρότηση των ιστορικών 

γνώσεων των παιδιών δε στηρίζεται αποκλειστικά στην παρεχόµενη από το 

σχολείο εκπαίδευση, που φυσικά κυριαρχεί ποσοτικά, αλλά παράλληλα, σε 

µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, διαµορφώνεται από µια πληθώρα εναλλακτικών 

πηγών παρουσίασης του παρελθόντος  (αφηγήσεις από ενήλικες, επισκέψεις σε 

χώρους πολιτισµικής αναφοράς, εκκλησία, τηλεόραση, βιβλία, τοπικοί σύλλογοι, 

κινηµατογράφος, διαδίκτυο και πολυµέσα) σύµφωνα µε τις δηλώσεις των µαθητών 

που πήραν µέρος στην παραπάνω έρευνα (Νικονάνου & Κασβίκης, 2008).  

Κάθε αρχαιολογικός χώρος δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να 

αποκτήσουν άµεση αντίληψη του περιβάλλοντος στον οποίο ζούσαν οι αρχαίοι 

(Ζαφειράκου, 2000). 

 

 

4.5.2.  Επισκέψεις σε Μουσεία.  

 

 

Με τον όρο Μουσείο εννοείται, σύµφωνα µε τον επίσηµο ορισµό της 

International Council of Museums (ICOM), «ένα µόνιµο ίδρυµα, µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοικτό στο κοινό, 
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που έχει ως έργο του τη συλλογή, τη µελέτη, τη διατήρηση, τη γνωστοποίηση και την 

έκθεση τεκµηρίων του ανθρώπινου πολιτισµού και περιβάλλοντος, µε στόχο τη 

µελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία» (Γκαζή - Νούσια, 2003).   

Το µουσείο επιτρέπει την υλοποίηση εναλλακτικών εκπαιδευτικών δράσεων σε 

πλαίσιο ψυχαγωγίας (Κακανά, 2008:53) και κύριο µέληµα του ICOM είναι η 

επισήµανση και η αντιµετώπιση των προβληµάτων των µουσείων και των 

εργαζοµένων σε αυτά, καθώς και η ανάπτυξη του κλάδου της µουσειολογίας. Για 

το σκοπό αυτό έχουν συσταθεί 30 ∆ιεθνείς Επιτροπές µε ειδικό αντικείµενο, όπως 

αρχιτεκτονική µουσείων, συντήρηση, περιφερειακά µουσεία, εκπαίδευση, όπου 

µπορούν να συµµετέχουν όσα µέλη επιθυµούν 

(http://www.istomediahost.gr/icom/gr_about.asp). 

Το ελληνικό τµήµα της ICOM ιδρύθηκε το 1983, συνεργάζεται µε την 

UNESCO, καθώς και µε άλλους διεθνείς οργανισµούς, το Υπουργείο Πολιτισµού 

και το Υπουργείο Παιδείας, οργανώνει δε σεµινάρια και συνέδρια (Κουβέλη,  

2000). 

Βασικοί στόχοι του ICOM είναι: 

• προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των µουσείων και των εργαζοµένων 

σε αυτά 

• υπογράµµιση του ρόλου του µουσείου και των σχετικών επαγγελµάτων 

στην εκπαίδευση κάθε ανθρώπινης κοινότητας 

• επισήµανση της σηµασίας της διάσωσης της πολιτισµικής και φυσικής 

κληρονοµιάς 

• υποστήριξη και βοήθεια στα µουσεία και στα µουσειολογικά 

επαγγέλµατα 

 

Στις µέρες µας, ο ρόλος του µουσείου και η λειτουργία του είναι αντικείµενα 

επιστηµονικής µελέτης της Μουσειολογίας, που σύµφωνα µε τον ορισµό του 

∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων, «Μουσειολογία είναι η επιστήµη του Μουσείου 

που ασχολείται µε τη µελέτη των σκοπών και της οργάνωσης των µουσείων». 

Πραγµατεύεται, δηλαδή, τον ρόλο του στην κοινωνία, τις τεχνικές συντήρησης των 

αντικειµένων, τα ειδικά συστήµατα προώθησης της έρευνας, την δηµιουργία 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Επίσης ορίζει τη σχέση του µουσείου µε το φυσικό 

περιβάλλον και ταξινοµεί τα µουσεία σε διάφορες κατηγορίες (Καρφάκη, 2008). 
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4.5.3.  Πώς «διδάσκει» ένα µουσείο ή ένας αρχαιολογικός 

χώρος; 

 

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Γαλιλαίος, «∆εν µπορούµε να διδάξουµε τίποτα 

στον άλλο. Το µόνο που µπορούµε να κάνουµε είναι να τον βοηθήσουµε να το 

ανακαλύψει µόνος του» (Νικονάνου & Κασβίκης  2008). 

Το µουσείο προσκαλεί τον επισκέπτη, τον γοητεύει, του  παρέχει δυνατότητες 

για την άσκηση των παιδιών από πολύ µικρή ηλικία στην κριτική «ανάγνωση» 

γραπτών κειµένων, προφορικών αφηγήσεων, κινούµενων εικόνων καλλιεργώντας 

αντίστοιχες δεξιότητες κριτικής ερµηνείας (Eco, 1993),  ώστε να διατηρήσει 

ζωντανό το ενδιαφέρον του και κατά την επίσκεψη και, στο τέλος της επίσκεψης, 

να  καταφέρει να ανανεώσει την παρουσία του σε  µια επόµενη  επίσκεψη, είτε µε 

το σχολείο, είτε µε την οικογένειά του. 

Κατά την επίσκεψη στο Μουσείο η µάθηση γίνεται διασκεδαστική, 

διερευνητική (Hooper-Greenhill, 1994:103). «Η γνώση µέσα σε ένα µουσείο είναι 

κυρίως οπτική εµπειρία» (Αντζουλάτου-Ρετσίλα, 2005). Το µουσείο, σύµφωνα µε 

την Οικονόµου (Οικονόµου, 2003) θεωρείται «πλούσιος χώρος για µάθηση 

προτείνει ποικιλία ερµηνειών και κοινωνικών θεωρήσεων, παρόλο που κατασκευάζει 

ερµηνείες-δεν εκθέτει τη µοναδική αλήθεια». Η επίσκεψη σε ένα  µουσείο ή σε ένα 

αρχαιολογικό χώρο θα διδάξει τη γνώση του παρελθόντος, σαν ένα τεράστιο βιβλίο 

που στις σελίδες του ο επισκέπτης θα µελετήσει, θα ταξιδέψει, θα συναντηθεί και 

θα αναγνωρίσει τον εαυτό του (Νικονάνου & Κασβίκης, 2008). 

Τα µέχρι τώρα ερευνητικά δεδοµένα έχουν αναδείξει την πολυπλοκότητα των 

σχέσεων µουσείου και σχολείου  (Ζαφειράκου, 2000). Τόσο οι ερευνητές, όσο και 

οι ειδικοί σε θέµατα µουσείων (Ramey -Gassert, et al. 1994), ισχυρίζονται ότι οι µη 

γνωστικοί στόχοι πρέπει να κυριαρχούν στις επιδιώξεις της µουσειακής 

εκπαίδευσης. Να επιδιώκονται, δηλαδή, κυρίως συναισθηµατικοί στόχοι, όπως 

διασκέδαση και ευχαρίστηση των µαθητών-επισκεπτών, κοινωνικοί στόχοι, όπως 

κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία µε συµµαθητές, ειδικούς ή άλλους 

επισκέπτες, αλλαγή στάσεων ως προς τα θέµατα του αρχαιολογικού χώρου ή την 

επίσκεψη. ∆εν υποτιµούνται βέβαια οι γνωστικοί στόχοι, θεωρούνται όµως 
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δεύτερης προτεραιότητας, ως προς τους προηγούµενους. Τέτοιοι είναι  η επέκταση 

των γνώσεων του σχολείου, η ακαδηµαϊκή µόρφωση του κοινού, αλλά και στόχοι 

που εξαρτώνται από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του µουσείου ή του 

αρχαιολογικού χώρου (Παπασωτηρίου, 1998). 

  Έρευνα, επίσης, που πραγµατοποιήθηκε το 1995 στον Ελλαδικό χώρο σε 

µαθητές της Αθήνας και της Ικαρίας έδειξαν, ότι η στάση των µαθητών απέναντι 

στο µουσείο είναι θετική, παρόλο που δεν διερευνήθηκε το γιατί, καθώς και η 

επίσκεψη στο µουσείο  φαίνεται να έχει περάσει στη δικαιοδοσία του σχολείου, 

αφού εκείνο είναι  που αποτελεί τον κύριο παράγοντα για τη γνωριµία του µικρού 

παιδιού µε το µουσείο (Κουβέλη, 2000). 

 

 

4.5.4. Αρχαιολογικοί χώροι - µουσεία και εκπαιδευτικά 

προγράµµατα 

 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι οργανωµένες- σχεδιασµένες 

δραστηριότητες παρουσίασης αρχαιολογικών εκθεµάτων επισκέψεων µαθητών ή 

και ενηλίκων σε αρχαιολογικούς  χώρους ή µουσεία, που σκοπό έχουν την 

εξοικείωση των παιδιών µε τον ιστορικό χώρο, κάνοντας ευχάριστη εµπειρία την 

παραµονή στους αρχαιολογικούς χώρους ή τα µουσεία, τη δηµιουργία 

προϋποθέσεων για έρευνα, κατανόηση του γύρω κόσµου, κριτική παρατήρηση και 

κατανόηση όχι µόνο των εκθεµάτων αλλά και του χρόνου και του τόπου από όπου 

βρέθηκαν (∆άλκος, 2000:22). 

Από το 1970 και µετά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στα Μουσεία αρχίζουν 

δειλά-δειλά να ανθίζουν και  οι σχέσεις ανάµεσα στα µουσεία και τα σχολεία 

γίνονται πιο στενές (Ζαφειράκου, 2000).  

Στην Ελλάδα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1980, 

µε το πρόγραµµα του Μουσείου Μπενάκη το 1978 (Ψαρράκη- Μπελεσιώτη, 1994), 

ενώ από τη δεκαετία του 1990 και ως σήµερα παρουσιάζουν µια εντυπωσιακή 

αύξηση σε πολλά σηµεία της Ελλάδας.  

Από τη µεριά τους οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ευαισθητοποιήσουν  τα 

παιδιά, ως προς τους τρόπους, µε τους οποίους µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα 

κατάλοιπα του παρελθόντος ως ιστορικές πηγές και να τα ερµηνεύσουµε ως 
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ιστορικές µαρτυρίες (Κακανά, 2008). Η επίσκεψη στο  µουσείο για να γίνει µια 

ευχάριστη εµπειρία, προσαρµοσµένη στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε 

παιδιού δίνει σηµασία στην προετοιµασία των µικρών παιδιών πριν την επίσκεψη 

στο χώρο του Μουσείου. Απαραίτητος θεωρείται ο εφοδιασµός των εκπαιδευτικών 

µε το ενηµερωτικό και εποπτικό υλικό σχετικό µε τα εκθέµατα που έχουν επιλέξει, 

ώστε να προετοιµαστούν  οι ίδιοι και αφετέρου ώστε να προετοιµάσουν σωστά 

τους ίδιους τους µαθητές τους, αφιερώνοντας µία ή δύο διδακτικές ώρες πριν την 

επίσκεψή τους στο µουσείο (Κουβέλη, 2000 ˙ ∆άλκος, 2000). 

Επειδή το σχολείο αντιµετωπίζει το µουσείο ως χώρο στον οποίο δίνονται 

ευκαιρίες εµπέδωσης και συµπλήρωσης των γνώσεων που παρέχονται µε τα 

σχολικά προγράµµατα. αποτελεί στις µέρες µας αίτηµα των εκπαιδευτικών η 

σύνδεσή τους µε τα σχολικά προγράµµατα (∆άλκος, 2000).  

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των µουσείων αξιολογούνται από τους 

επισκέπτες του, δηλαδή τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς (Μουσούρη, 1999) 

προκειµένου να βελτιωθούν. 

Τα µεγάλα µουσεία διαθέτουν προσωπικό, τους µουσειοπαιδαγωγούς, το οποίο 

µε κατάλληλες ερωτήσεις, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να πλησιάσουν τα 

κατάλοιπα του παρελθόντος, να τα παρατηρήσουν, να τα συγκρίνουν και να 

κάνουν υποθέσεις, προβλέψεις.  ∆υστυχώς, κάποια µουσεία δεν διαθέτουν ειδική 

αίθουσα προετοιµασίας των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ενώ, επίσης, και  η 

 έλλειψη κατάλληλου εξοπλισµού  είναι ανασταλτικός παράγοντας για την 

πραγµατοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος (∆άλκος, 2000).  

Στους χώρους του µουσείου διοργανώνονται και «βιωµατικά» εργαστήρια 

δραστηριοτήτων, για άτοµα µε αναπηρίες, για µαθητές που ακολουθούν ετήσια 

µορφωτικά σχολικά προγράµµατα. και  που λειτουργούν σε χώρους ειδικά 

διαµορφωµένους είναι συµπληρωµατικά και λειτουργούν κατά περίπτωση για πολύ 

µικρά παιδιά. Σε αυτά εφαρµόζεται συχνά η «βιωµατική προσέγγιση» ως µέθοδος 

ενεργοποίησης του επισκέπτη να εκφραστεί δηµιουργικά, να επενδύσει µε τα 

προσωπικά του συναισθήµατα (Νικονάνου & Κασβίκης, 2008). 
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4.5.5. Αρχαιολογικοί χώροι- Μουσεία  και Νηπιαγωγεία 

 

 

Στα µουσεία η µάθηση επικεντρώνεται κυρίως στα εκθέµατα, τα οποία µε τη 

σειρά τους δηµιουργούν ερεθίσµατα, ιδιαίτερα όταν οι επισκέπτες έχουν τη 

δυνατότητα να τα αγγίξουν και να τα µελετήσουν προσεκτικά (Νικονάνου & 

Κασβίκης, 2008), µέσα από βιωµατικές εµπειρίες, όπου τους δίνεται η ευκαιρία να  

παρατηρούν, να επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν  µε τα εκθέµατα, να 

συνδιαλέγονται µε αυτά (Άλκηστις, 1995). 

Η επικοινωνία αυτή δηµιουργεί µια διαλεκτική σχέση, που µέσω της 

προσεκτικής παρατήρησης, καθώς και της φαντασίας των παιδιών θα οδηγήσει, 

ώστε τα µικρά παιδιά να σχηµατίσουν µια σαφή εικόνα, µε τη διακριτική 

καθοδήγηση των µουσειοπαιδαγωγών, για τα αντικείµενα, ως προς τη χρήση, τον 

ρόλο και τη σηµασία τους στο παρελθόν (Στραταριδάκη, 2006).  

Βασική επιδίωξη είναι να γίνει το µουσείο ένας ευχάριστος τόπος επίσκεψης 

για τους µικρούς µαθητές, µια αξέχαστη κοινωνική εµπειρία και να αποτελέσει 

πόλο έλξης για επόµενες επισκέψεις τους. Απαιτείται όµως συνεργασία µε τα 

µουσεία έτσι, ώστε να γίνει η επίσκεψη µια εποικοδοµητική εµπειρία που θα 

θελήσουν να επαναλάβουν. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται απαραίτητη η 

κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ζητήµατα που αφορούν τις 

σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, της διδακτικής της Ιστορίας 

και της µουσειοπαιδαγωγικής (Νικονάνου & Κασβίκης, 2008) και µέσα  από 

διαδικασίες συνεργατικής και ανακαλυπτικής µάθησης (Χρυσαφίδης, 1996).  

Ερευνητικές εφαρµογές έχουν καταδείξει ότι οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των 

µουσειακών αντικειµένων µπορούν, κάτω από συγκεκριµένες διδακτικές 

προϋποθέσεις, να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της 

ιστορικής γνώσης των παιδιών (Νικονάνου & Κασβίκης, 2008). Σε αρκετά 

πανεπιστηµιακά και µεταπτυχιακά τµήµατα της Ελλάδας διδάσκονται µαθήµατα 

Μουσειολογίας, Μουσειοπαιδαγωγικής και Μουσειακής Αγωγής, όπως στο 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σε µια προσπάθεια διασύνδεσης του σχολείου µε το 

µουσείο, την τέχνη και τον πολιτισµό.   

Πολλοί εκπαιδευτικοί, πιστεύοντας ότι τα µουσεία είναι χώροι αυτόµατης 

µάθησης και κατά συνέπεια η επίσκεψη στο µουσείο ισοδυναµεί µε την 

εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου για αυτούς πραγµατοποιούν πρόχειρες, 
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απρογραµµάτιστες επισκέψεις. ∆υστυχώς, η άποψη ότι «οι µαθητές, χωρίς 

ερεθίσµατα, βιάζονται να δουν πρόχειρα ολόκληρο το χώρο σε µια επίσκεψη, 

παρακολουθώντας µια ξενάγηση µε τη µέθοδο της διάλεξης που τους αφήνει 

ασυγκίνητους» ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, σε µεγάλο βαθµό (∆άλκος, 

2000). 

Κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη µέσα στα Μουσεία, τα µικρά παιδιά 

ασκούνται σε µορφές προσέγγισης και ερµηνείας των εκθεµάτων, αναπτύσσοντας 

έναν «ενεργό ιστορικό διάλογο», ανάµεσα στο παρόν και το παρελθόν, παράγουν 

ιστορικό λόγο, διατυπώνουν και επιχειρηµατολογούν για διάφορες ερµηνείες για το 

παρελθόν, διαδικασίες οι οποίες συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ιστορικής τους 

σκέψης και στην κατανόηση χρονικών εννοιών (Νικονάνου & Κασβίκης, 2008). 

Τα τελευταία χρόνια οργανώνονται οικογενειακά εκπαιδευτικά προγράµµατα 

στο χώρο κάποιων  µουσείων, που σκοπό έχουν αφενός να  φέρουν πιο κοντά τους 

γονείς µε τα παιδιά τους και αφετέρου να εκφράσουν ιδέες, απόψεις, να 

εξωτερικεύσουν τα συναισθήµατά τους µέσα από την παρατήρηση αντικειµένων 

του παρελθόντος. 

 

 

4.5.6.  Η «γωνιά του µουσείου» στην τάξη του  Νηπιαγωγείου 

 

  Η λειτουργία της «γωνιάς του µουσείου» στις σχολικές αίθουσες του 

Νηπιαγωγείου δηµιουργεί ευκαιρίες για τα παιδιά να εξοικειώνονται µε τον ρόλο 

των Μουσείων, ως χώρων συντήρησης, φύλαξης τεκµηρίων του παρελθόντος, 

φύλαξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς ενός λαού. Ένα Μουσείο στην τάξη βοηθά 

τα παιδιά να υποδύονται τους ρόλους των εργαζοµένων σε ένα  µουσείο και να 

ταξινοµούν τα αντικείµενα στις προθήκες του µουσείου, να «γράφουν» ετικέτες, 

προκειµένου να περιγράψουν τα αντικείµενα  (Στραταριδάκη, 2006). 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια τα µουσεία εξυπηρετούν δανειστικές υπηρεσίες, 

παράγουν µουσειοσκευές, που είναι δυνατό να µεταφέρονται, για ένα µικρό 

χρονικό διάστηµα, στη σχολική  αίθουσα, στην  «γωνιά του Μουσείου». 

 Στην Ελλάδα οργανωµένο σύστηµα δανεισµού µουσειοσκευών διαθέτουν το 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της 

Ακρόπολης, το Μουσείο Μπενάκη, το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, καθώς και τα 

Τµήµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας 



 45 

Εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας. Επίσης, στα µουσεία της Μεγάλης Βρετανίας, στις 

αρχές του 1990  λειτουργούσαν 172 δανειστικές υπηρεσίες, ενώ την ίδια περίοδο 

κάνουν  την εµφάνισή τους και τα µετακινούµενα µουσεία, τα οποία µπορούν να 

επισκέπτονται τα σχολεία (Ζαφειράκου, 2000).  
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Κεφάλαιο Πέµπτο 

 

 

5. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση 

 

 

5.1. Η επαφή και η ενασχόληση των µικρών παιδιών µε τις 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

 

 

Σύµφωνα µε τους Hutinger και  Johanson (2000) και τον  Elkind (1998), η   

Haugland (2000) υποστήριξε ότι τα παιδιά µπορούν να αρχίσουν την ενασχόλησή 

τους µε τον υπολογιστή από την ηλικία των τριών ετών. Η Haugland (Haugland, 

2000) τόνισε ότι τα παιδιά τριών και τεσσάρων ετών είναι αναπτυξιακά έτοιµα να 

εξερευνήσουν τους υπολογιστές, και οι περισσότεροι νηπιαγωγοί θεωρούν το 

εργαστήριο πληροφορικής ως πολύτιµο κέντρο δραστηριοτήτων για τη µάθηση 

(Ζαράνης & Οικονοµίδης, 2009). 

Η ενασχόληση των µικρών παιδιών µε τον  υπολογιστή αυξάνει την ποιότητα 

της κοινωνικής συναναστροφής τους, αναπτύσσει την επικοινωνία και τη 

συνεργασία µεταξύ τους και µε τον εκπαιδευτικό, τονώνει το οµαδικό πνεύµα, 

διευκολύνει τη µάθηση κατά οµάδες εργασίας, ενισχύει την αυτοπεποίθηση του 

παιδιού και την ψυχοκινητική του ανάπτυξη  (Λεζέ, 2003  ̇ Παγγέ, 1999 ˙  

∆ιαµαντάκη, Ντάβου & Πανούσης, 2001  ˙ Βοσνιάδου, 2006). 

Όπως εύστοχα επισηµαίνεται (Ανθούλιας, 1989), «η έννοια του λάθους» 

µπροστά στον υπολογιστή έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από την «έννοια 

του λάθους»  µπροστά στον εκπαιδευτικό. Αν το παιδί κάνει λάθος µπροστά στο 

δάσκαλο αισθάνεται άσχηµα γιατί ξέρει πως όφειλε να απαντήσει σωστά. Μπροστά 

στον υπολογιστή τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Το παιδί έχει συνείδηση πως ο 

υπολογιστής είναι ένα µηχάνηµα που δεν προσβάλλει, ούτε τιµωρεί το παιδί, αλλά, 

αντίθετα, το ενθαρρύνει να βρει τη σωστή απάντηση προσφέροντάς του ανάδραση, 

στήριξη, µέσα από ένα σύστηµα διορθωτικής ανατροφοδότησης (Μακράκης, 2000). 

Ο υπολογιστής, µε άλλα λόγια, «µιλά» στο παιδί, το ενθαρρύνει, του δίνει 

πολλαπλές ευκαιρίες και δυνατότητες -µέσα από το παιχνίδι- να δοκιµάσει ξανά 
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και ξανά, όσες φορές χρειαστεί, µέχρις ότου ανακαλύψει και οδηγηθεί «µέσω 

δοκιµής και πλάνης» (trial and error), διαδικασία που αποτελεί το ζητούµενο κάθε 

εκπαιδευτικής πρακτικής, στην επίλυση του προβλήµατος. 

Οι πληροφορίες που αντλεί ο εκπαιδευτικός από τον υπολογιστή µπορεί να 

είναι αποθηκευµένες εργασίες σχετικές µε το θέµα πληροφοριακά και εκπαιδευτικά 

CD- DVD η χρήση του διαδικτύου για εύρεση σχετικού υλικού. Αρκετά µουσεία 

δίνουν πρόσβαση στα εκθέµατά τους µέσω του διαδικτύου (Παπαδάκης & 

Χατζηπέρης, 2005 ˙ Μακράκης, 1996). Ακόµα, σε αρκετές ιστοσελίδες αναρτώνται 

εργασίες που οι εκπαιδευτικοί πραγµατοποίησαν µε τους µαθητές τους, 

δραστηριότητες, πληροφορίες και βιβλιογραφία για διάφορα θέµατα που 

προσεγγίζονται στο Νηπιαγωγείο (Καρύδη- Πυρουνάκη,1998 ˙ Νικολαίδου & 

Γιακουµάτου, 2001). Τέλος υπάρχει πληθώρα εκπαιδευτικών ιστοσελίδων για 

παιδιά προσχολικής ηλικίας µε εκπαιδευτικά παιχνίδια, λογοτεχνικά κείµενα, 

τραγούδια κ.ά. (Παγγέ, 2002). 

 Τα πολύ µικρά παιδιά παρουσιάζουν άνεση και αυτοπεποίθηση στη χρήση των 

υπολογιστών. Μπορούν να θέτουν σε λειτουργία, να χειρίζονται τα εικονίδια που 

εµφανίζονται στον υπολογιστή, να χρησιµοποιούν τα περιστασιακά οπτικά 

συνθήµατα και να καταλαβαίνουν το λόγο της δραστηριότητάς τους (Clements & 

Nastasi, 1993).  

Η πρωτοβάθµια αποτελεί ίσως την πλέον πρόσφορη βαθµίδα εκπαίδευσης για 

την ένταξη των ΤΠΕ, ιδιαίτερα µε την ολιστική προσέγγιση. Και σε αυτή τη 

βαθµίδα απαιτούνται αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά η εισαγωγή των 

ΤΠΕ είναι δυνατόν να υλοποιηθεί ευκολότερα υποστηρίζοντας, συµπληρώνοντας 

και επεκτείνοντας άλλες διδακτικές προσεγγίσεις και µεθόδους. Στους παράγοντες 

που συνηγορούν για την άµεση, οµαλή και αποδοτική ένταξη των ΤΠΕ στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων και η εφαρµογή του 

∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών, η σχετική ευελιξία που 

προσφέρει το αναλυτικό πρόγραµµα, η διεύρυνση του αναλυτικού προγράµµατος 

στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης και του ολοήµερου σχολείου (Μικρόπουλος, 

2006). 

Επισηµαίνεται ερευνητικά πως ο εκπαιδευτικός προσχολικής εκπαίδευσης θα 

πρέπει να υποστηρίζει την εργασία του παιδιού µε τον υπολογιστή, να καλλιεργεί 

και να αναπτύσσει τις δεξιότητες του παιδιού κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε 

περιβάλλον υπολογιστή (Weeks, 2000, Grenier & Thornbury, 2001), να αφήνει τα 
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παιδιά να ανακαλύψουν και να πειραµατιστούν στην εργασία τους µε τον 

υπολογιστή, παρέχοντας βοήθεια όταν είναι φανερό πως το παιδί αντιµετωπίζει 

προβλήµατα και τη χρειάζεται προκειµένου να συνεχίσει το έργο του. Ο ρόλος του, 

µε άλλα λόγια, θα µπορούσε να λειτουργήσει ως «σκαλωσιά», σύµφωνα µε τον 

οποίο «ο εκπαιδευτικός οφείλει να υποστηρίζει το παιδί που χρησιµοποιεί τον 

υπολογιστή µέσα από πράξεις µοντελοποίησης (modeling actions), να θέτει στο παιδί 

ερωτήσεις και προβληµατισµούς, να του παρέχει συµβουλές και να του δίνει 

απαντήσεις, να παρέχει στο παιδί ανατροφοδότηση στην προσπάθειά του 

ενασχόλησης µε κάθε καινούργια µαθησιακή επιδίωξη µέσω υπολογιστή» (Mitchel & 

Dunbar, 2006:245).     

Τέλος, ο  υπολογιστής προωθεί τις υπάρχουσες εµπειρίες των µαθητών, 

παρέχει νέες καθώς και αυθεντικές εµπειρίες στους µαθητές σχετικά µε τη 

διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης, υποστηρίζει την ενσωµάτωση της µάθησης 

σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα, τα οποία σχετίζονται άµεσα ή προσοµοιάζουν µε τον 

πραγµατικό κόσµο, ενθαρρύνει την έκφραση των απόψεων, των αντιλήψεων, των 

ιδεών και των νοητικών µοντέλων των µαθητών στο πλαίσιο της µαθησιακής 

διαδικασίας, προωθεί την εµπέδωση της µάθησης µέσω της κοινωνικής εµπειρίας 

και αλληλεπίδρασης και ενθαρρύνει χρήσεις πολλαπλών και ταυτόχρονων µορφών 

αναπαράστασης της πραγµατικότητας. 

 

 

5.1.1. Υπολογιστής στην Εκπαίδευση: πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα της διδασκαλίας µε  υπολογιστή 

 

 

Η έρευνα έχει δείξει επανειληµµένως ότι η αξιοποίηση του υπολογιστή στη 

σχολική τάξη είναι πολλαπλά ωφέλιµη για τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της 

µάθησης. Ωστόσο, όπως επισηµαίνεται (Van Scoter, Ellis & Railsback, 2001˙ 

Κυρίδης κ.α., 2003˙ Ράπτης & Ράπτη, 2007), η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 

στην πρωτοσχολική εκπαίδευση αποτελεί στις µέρες µας συχνό θέµα συζήτησης, 

το οποίο έχει προκαλέσει ένα φάσµα ποικίλων αντιδράσεων, τόσο από µελετητές, 

όσο και από εκπαιδευτικούς, και θεωρητικούς της εκπαίδευσης, οι οποίοι 

κατατάσσονται σε δυο, κυρίως, κατηγορίες: σε εκείνους που συνηγορούν υπέρ της 
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ένταξης των υπολογιστών στην εκπαίδευση και σε εκείνους που είναι διστακτικοί ή 

ακόµη και αρνητικοί στην εισαγωγή των υπολογιστών στις σχολικές αίθουσες. 

 

Τα πλεονεκτήµατα του υπολογιστή συνοψίζονται στα ακόλουθα:     

 

1.  Η προγραµµατισιµότητά του µε στόχους διδακτικούς, µαθησιακούς, 

οργανωτικούς, επικοινωνιακούς, χάρη στις δυνατότητες του υπολογιστή ως 

«σκεπτόµενης» µηχανής που τον κάνουν να διαφέρει από τα άλλα είδη της σύγ-

χρονης τεχνολογίας (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

 

2. Η  αλληλεπιδραστικότητά του µε τo χρήστη-µαθητή, η οποία αυξάνει την ενεργό 

συµµετοχή των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία. Αυτός είναι ένας από τους 

λόγους που ο υπολογιστής αποδεικνύεται ως ένα εξαιρετικά ελκυστικό εκπαιδευτικό 

µέσο για τα παιδιά. Η συχνή αλληλεπίδραση, µαζί µε την εµπλοκή του υποκειµένου 

σε µια διαδικασία, θεωρείται ως ένας από τους πιο ευνοϊκούς όρους της 

επικοινωνίας, ιδιαίτερα της διδακτικής. Ο υπολογιστής παρέχει ανάδραση στο 

µαθητή σχετικά µε την ορθότητα των απαντήσεών του καθώς αξιολογεί τις γνώσεις 

και τις δεξιότητές του, συγκρατεί την πορεία επίδοσης του µαθητή και µπορεί να τον 

ενηµερώνει σχετικά, ενώ η ενίσχυση που παρέχεται στο µαθητή από τη σωστή 

απάντηση είναι άµεση, δυναµώνοντας µε τον τρόπο αυτό το κίνητρο του χρήστη για 

µάθηση. Το στοιχείο αυτό της δράσης των µαθητών, της άµεσης ανάδρασης και 

ανατροφοδότησης που τους προσφέρει το νέο αυτό επικοινωνιακό µέσο 

συµβάλλει στη µείωση του ποσοστού των µαθητών που συµµετέχουν παθητικά στη 

µαθησιακή διαδικασία (Γαρυφαλλίδου, Ιωαννίδης, Σκέλλας & Τσιτσίρης, 1998 ˙ 

Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

 

3. Ο υπολογιστής συµβάλλει σηµαντικά στη διέγερση, τη συγκέντρωση και τη 

διατήρηση της προσοχής των µαθητών στη διαδικασία, διευκολύνοντας µε τον 

τρόπο αυτό τη µάθηση (Ζευκιλής, 1989  ̇  Ράπτης & Ράπτη, 2007).  

 

4. Η προσαρµοστικότητα του διδακτικού προγράµµατος στους ρυθµούς µάθησης 

των µαθητών, λόγω της δυνατότητάς του να αποµνηµονεύει και να επεξεργάζεται 

διδακτικά τις ανταποκρίσεις και επιλογές των µαθητών κατά τη διάρκεια της 

αλληλεπιδραστικής και µαθησιακής τους πορείας. Επίσης, ο υπολογιστής επιτρέπει 
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στο παιδί να αυτενεργήσει προκειµένου να ανακαλύψει το αντικείµενο της µελέτης 

του, χωρίς να ανησυχεί αφενός για το χρόνο που θα χρειαστεί για  να το φέρει εις 

πέρας και αφετέρου για την κριτική από τους συµµαθητές του. Συµβάλλει, µε τον 

τρόπο αυτό στην εφαρµογή και επίτευξη µιας περισσότερο εξατοµικευµένης 

διδασκαλίας, µε σεβασµό στη διαφορετικότητα των ρυθµών, αλλά και του τρόπου 

µάθησης του κάθε παιδιού (Ζευκιλής, 1989:28 ˙ Γαρυφαλλίδου, Ιωαννίδης, 

Σκέλλας & Τσιτσίρης, 1998 ˙ Ράπτης & Ράπτη, 2007).  

 

5. Το µάθηµα της Ιστορίας γίνεται πιο κατανοητό και ευχάριστο και παρέχει κίνητρα 

για περισσότερη εµβάθυνση στα υπό µελέτη θέµατα σε σχέση µε άλλα µέσα 

διδασκαλίας (Ζευκιλής, 1989˙  Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

 

6. Ο υπολογιστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως εποπτικό µέσο διδασκαλίας 

και µάθησης σε όλα τα µαθήµατα, προωθώντας τη συνεργατική, τη 

διαθεµατική και διεπιστηµονική προσέγγιση της γνώσης (Ράπτης & Ράπτη, 

2007). 

 

7.  Η παροχή περιβάλλοντος, στο οποίο συµµετέχουν όλες οι αισθήσεις (τρισδιάστατη 

εικόνα, ήχος, οµιλία, κίνηση, ψηφιακά συστήµατα, ευαίσθητα στα αισθητηριακά 

µηνύµατα του χρήστη, που δηµιουργούν την αίσθηση της εικονικής 

πραγµατικότητας κ.ά.). Ο υπολογιστής, περισσότερο από κάθε άλλο µέσο, µπορεί 

να αναπαριστά ζωντανά την πραγµατικότητα (όπου µάλιστα ο χρήστης πα-

ρεµβαίνει για την επίτευξη ορισµένων µαθησιακών στόχων) και να συνδέεται µε 

άλλα µέσα (τηλεόραση, βίντεο, ηχεία, µουσικά όργανα, διάφορα µηχανήµατα, 

άλλους υπολογιστές κλπ), καθώς και δίκτυα, κατά τρόπο που δικαιολογεί το χα-

ρακτηρισµό του όχι απλώς ως εποπτικού µέσου, αλλά ως υπερµέσου. 

  

 

Τα µειονεκτήµατα από την εισαγωγή και χρήση του υπολογιστή συνοψίζονται 

στα ακόλουθα: 

 

1. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που αντικαθιστούν, ως ένα βαθµό, τον 

εκπαιδευτικό, συνήθως αγνοούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ατοµικές 

ανάγκες των µαθητών και απευθύνονται σε όλους µε τον ίδιο τρόπο. Έτσι, αντί 
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να εξατοµικεύσουν τη διδασκαλία, ουσιαστικά οδηγούν στην 

οµοιοµορφοποίησή της, µε αποτέλεσµα να µην προάγεται η σύνθετη γνώση και 

η δηµιουργική µάθηση (Κανάκης, 1989 ˙ Ράπτης & Ράπτη, 2007).  

 

2. Πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα κατασκευάζονται από µη ειδικούς στα 

παιδαγωγικά, µε αποτέλεσµα, συχνά να µην αναφέρονται τα όρια των 

δεξιοτήτων που καλλιεργούν στο µαθητή, µε αποτέλεσµα να µην έχουµε 

επίγνωση των παιδαγωγικών τους αποτελεσµάτων (Ράπτης & Ράπτη, 2007).  

 

3. Ως απάντηση στο επιχείρηµα ότι ο υπολογιστής αυξάνει το επίπεδο 

αυτοεκτίµησης του παιδιού επειδή του δηµιουργεί την αίσθηση ελέγχου 

πιστεύουν, αντιθέτως, ότι ο υπολογιστής, εάν δεν χρησιµοποιείται κατάλληλα, 

είναι δυνατόν να δηµιουργήσει αίσθηση εξάρτησης και να µειώσει, τόσο την 

εµπιστοσύνη του παιδιού στις δικές του δυνάµεις, όσο και την κοινωνική του 

αποτελεσµατικότητα (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

 

4. Ο υπολογιστής, απορροφώντας την προσοχή των παιδιών και ένα µέρος της 

συναισθηµατικής τους ενέργειας, µπορεί να συµβάλει στην κοινωνική τους 

αποµόνωση και µοναξιά. Η µάθηση, µε τον τρόπο αυτό, από κοινωνική 

διαδικασία µπορεί να γίνει ατοµική υπόθεση, γεγονός που της στερεί την 

κοινωνική της υπόσταση εµποδίζοντας την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού 

(Ράπτης & Ράπτη, 2007).   

 

5. Η πολύ γρήγορη εναλλαγή των οπτικο-ακουστικών ερεθισµάτων, καθώς και 

η συχνή χρήση πολλών διαφορετικών προγραµµάτων για τον εµπλουτισµό της 

διδασκαλίας είναι δυνατό να οδηγήσει σε επιφανειακή εξέταση, ελλιπή 

κατανόηση, εννοιολογική σύγχυση και προοδευτική αδιαφορία (Κανάκης, 

1989).   

 

6. Οι δραστηριότητες µε τον υπολογιστή περιορίζουν την κινητικότητα, το 

χρόνο για παιχνίδι και τις άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις που είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές για την ανάπτυξη του παιδιού, ειδικά του νηπίου (Χατζηγιάννη, 

2002). 
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7.Η χρήση του υπολογιστή στην προσχολική ηλικία περιορίζει τη 

δηµιουργικότητα του παιδιού και τη δυνατότητά του για λήψη αποφάσεων 

(Χατζηγιάννη, 2002). 

 

8. Η ενίσχυση που δέχεται το νήπιο από τον υπολογιστή δεν µπορεί να 

συγκριθεί µε ένα «µπράβο», ή µε ένα χάδι της νηπιαγωγού (Χατζηγιάννη, 

2002). 

 

9. Ασκήσεις µε τη µορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, συµπλήρωσης, 

αντιστοίχισης ή εντοπισµού του λάθους είναι εύκολο να προγραµµατιστούν και 

να προσαρτηθούν  στην πολυµεσική παρουσίαση. Ορίζουν, όµως, έναν πολύ 

περιορισµένο ρόλο για το χρήστη, καθώς απαιτούν προκαθορισµένες 

απαντήσεις µέσα από κλειστού τύπου διάδραση (Alessi & Trollip, 2001). 

 

10. Τα παιχνίδια συνήθως συνδέονται επιφανειακά µε το γνωστικό περιεχόµενο 

της εφαρµογής, καθώς δε σχεδιάζονται ως δραστηριότητες µάθησης, αλλά ως 

διασκέδαση και ψυχαγωγία (Νικονάνου & Κασβίκης, 2008). 

 

 

5.2.  Παιδί και Πληροφορική: Πρόγραµµα σχεδιασµού και 

ανάπτυξης απλών δραστηριοτήτων πληροφορικής για το 

Νηπιαγωγείο 

 

Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι να 

εξοικειωθούν τα παιδιά µε απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να 

έλθουν σε µια πρώτη επαφή µε διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού µέσου 

διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης, δηµιουργίας και έκφρασης στο 

πλαίσιο των καθηµερινών τους δραστηριοτήτων.  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να προσεγγίζουν 

βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή, να αποκτούν στοιχειώδεις 

δεξιότητες χειρισµού λογισµικού γενικής χρήσης και να «παίζουν» µε ασφάλεια 

χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, ενώ 

ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιµο εργαλείο για τον 

άνθρωπο (∆ΕΠΠΣ, 2002:590). Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες µέσα από κατάλληλες 
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δραστηριότητες να έρθουν σε πρώτη επαφή µε τον υπολογιστή, ώστε να είναι 

ικανά: να εντοπίζουν γράµµατα και αριθµούς στο πληκτρολόγιο, να κινούν το 

ποντίκι παρατηρώντας την ταυτόχρονη κίνηση του δείκτη στην οθόνη, να 

τοποθετούν το δείκτη του ποντικιού σε συγκεκριµένη θέση στην οθόνη,  να 

ταυτίζουν τον υπολογιστή µε µια µηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία 

του και που µπορεί να τον χρησιµοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση    (∆ΕΠΠΣ, 

2002: 614). 

 Σύµφωνα µε τη Βοσνιάδου (2006:88), «µέσα από τις δραστηριότητες που 

προσφέρονται στα παιδιά από τη χρήση του υπολογιστή, ο µαθητής έχει τη 

δυνατότητα να καλλιεργήσει τις εκφραστικές του δεξιότητες στον προφορικό και στον 

γραπτό λόγο και να επικοινωνήσει µε τους συµµαθητές του για την επίτευξη ενός 

κοινού στόχου, αναπτύσσοντας προσωπική και συλλογική ευθύνη ως µέλος µιας 

οµάδας». 

Ο υπολογιστής συνιστά ένα µαθησιακό εργαλείο που θα µπορούσε να 

υποστηρίξει και να επεκτείνει την κοινοτική φύση της εκπαιδευτικής πρακτικής 

(Κόµης, Καµπέζα, Χαραλαµποπούλου, 2001). Πιο συγκεκριµένα, η ανάγκη 

ένταξης της Πληροφορικής στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου και η 

παιδαγωγική της αξιοποίηση στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, τοποθετείται στο 

ακόλουθο πλαίσιο προβληµατισµού (Απόσπασµα από το Α.Π. του Νηπιαγωγείου 

(Εφηµερίδα Κυβερνήσεως: Αρ. Φύλλου 1376, τ. Β’ 18-10-2001, άρθρο 6, :1653-

1656):  

«Η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που χαρακτηρίζει την εποχή µας και η 

εξάπλωση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε όλους σχεδόν τους 

τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας επηρεάζουν σηµαντικά τα κοινωνικά 

δεδοµένα διαµορφώνοντας νέες τάσεις για τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης της 

πληροφορίας, της διαµεσολάβησης µέσω των ψηφιακών  υπολογιστικών τρόπων 

µετάδοσης της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό, η εκπαίδευση στην πληροφορική 

προσφέρει στους σηµερινούς µαθητές τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις που θα τους 

κάνουν ικανούς να προσαρµόζονται δυναµικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας µέσα από τη δηµιουργική και εποικοδοµητική αξιοποίηση των πολλαπλών 

χρήσεων του υπολογιστή στο  σχολείο.  

Μέσα από την κριτική επεξεργασία των προσλαµβανόµενων πληροφοριών, οι 

νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας µπορούν να αποτελέσουν 
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πολύτιµα εργαλεία για την απόκτηση πλούσιας επιστηµονικής γνώσης, για την 

εξασφάλιση της δια βίου εκπαίδευσης, συµβάλλοντας τόσο στην καλλιέργεια µιας 

νέας παιδαγωγικής αντίληψης (διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς τρόπους 

µάθησης), όσο και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων. Ο υπολογιστής 

κάτω από το πρίσµα αυτό, πέρα από τη χρησιµότητά του ως εργαλείο διεκπεραίωσης 

καθηµερινών εργασιών, καθίσταται διεπιστηµονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης 

σε όλο σχεδόν το φάσµα του προγράµµατος σπουδών. Συµβάλλει, επίσης, στη 

βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στη συνήθη σχολική τάξη ή σε κατάλληλα οργανωµένα και στελεχωµένα 

τµήµατα ένταξης, σ’ ένα πλαίσιο προσφορότερο και αποδοτικότερο για το µαθητή». 

      Αναφερόµενοι στο πώς η Πληροφορική εντάσσεται στα άλλα προγράµµατα 

σπουδών του Νηπιαγωγείου, δεδοµένης της διαθεµατικής προσέγγισης που το 

Πρόγραµµα υποστηρίζει, διαπιστώνεται (Κόµης & Παπανδρέου, 2005) πως στο 

Αναλυτικό Πρόγραµµα Πληροφορικής γίνονται ελάχιστες αναφορές στα άλλα 

γνωστικά αντικείµενα, γεγονός που σηµαίνει, πως σε αντίθεση µε το πνεύµα του 

γενικού σκοπού του ∆ΕΠΠΣ, το περιεχόµενο του προγράµµατος δίνει έµφαση στην 

ανάπτυξη τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Μια άλλη βασική έλλειψη του ∆ΕΠΠΣ Πληροφορικής για το Νηπιαγωγείο 

είναι η πλήρης απουσία παραδειγµάτων που να δείχνουν τρόπους διασύνδεσης της 

Πληροφορικής µε τα άλλα γνωστικά αντικείµενα, και ειδικότερα µε την κατανόηση 

των χρονικών εννοιών καθώς, δεν υπάρχει σε κανένα σηµείο υποδειγµατική 

δραστηριότητα που να ενηµερώνει την εκπαιδευτικό για τον τρόπο ενσωµάτωσης 

των νέων τεχνολογιών στις ιστορικές έννοιες και γενικότερα στη µαθησιακή 

διαδικασία στο Νηπιαγωγείο.  

      Μέσα από την παραπάνω κριτική ανάλυση του Προγράµµατος 

Πληροφορικής για το Νηπιαγωγείο διαπιστώνεται µια έντονη αντίφαση ανάµεσα 

στο γενικό θεωρητικό προσανατολισµό του ∆ΕΠΠΣ και το γενικό του περιεχόµενο. 

Ειδικότερα, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα εισαγωγικά σηµειώµατα του 

∆ΕΠΠΣ στο διαθεµατικό χαρακτήρα που πρέπει να αποκτήσει η εκπαιδευτική 

διαδικασία στο Νηπιαγωγείο, η κριτική του ανάγνωση αποκαλύπτει τον 

τεχνοκρατικό, θα παρατηρούσαµε, προσανατολισµό που το χαρακτηρίζει σε 

µεγάλο βαθµό, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του προγράµµατος αναλώνεται στην 

επεξήγηση και στην εκµάθηση βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, ενώ πολύ 

λίγες είναι, και µάλλον ασαφείς, οι αναφορές που αφορούν στη διαθεµατική 
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προσέγγιση και στη σύνδεση των ΤΠΕ µε τα άλλα γνωστικά αντικείµενα. Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι παρόλο που επιχειρείται µια σχετική ανάλυση των περιεχοµένων µέσω 

των διδακτικών στόχων και την παράθεση κάποιων ενδεικτικών δραστηριοτήτων, 

το πρόγραµµα δεν παρουσιάζει µια ορθολογική οργάνωση του περιεχοµένου µε µια 

σαφή περιγραφή εννοιών ή σχέσεων που επιδιώκεται να  κατακτήσουν τα παιδιά. 

Οι στόχοι επικεντρώνονται κυρίως στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων που 

σχετίζονται µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και µε γνώσεις και 

δεξιότητες σχετικές µε τους υπολογιστές και την Πληροφορική (Κόµης & 

Παπανδρέου, 2005).    

      Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Πληροφορικής για το Νηπιαγωγείο θα έπρεπε 

να αποτελεί ένα σύγχρονο, ανοικτό «εργαλείο» στα χέρια του εκπαιδευτικού µε 

στόχο τη δηµιουργική αξιοποίησή του, όπου η Πληροφορική θα προσεγγίζεται ως 

µέσο γνώσης, διερεύνησης, επικοινωνίας, µάθησης και υποβοήθησης της 

διδασκαλίας των µαθησιακών αντικειµένων, µέσα από τη διάχυσή της στα άλλα 

γνωστικά αντικείµενα, µε σαφείς και διαφανείς στόχους τόσο για µαθητές, όσο και 

για εκπαιδευτικούς και προτεινόµενες δραστηριότητες που να αποτελούν σηµείο 

αναφοράς και αναλυτική αναφορά στην κατάλληλη κατηγορία λογισµικού που να 

συµβάλει στην υλοποίησή τους.  

      Όπως, εξάλλου, τονίζεται από τους Shade & Watson (1990), µόνο όταν οι 

υπολογιστές εντάσσονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα ως ζωτικό στοιχείο 

διδασκαλίας και χρησιµοποιούνται σε πραγµατικά προβλήµατα µε πραγµατικό 

σκοπό µπορούν τα παιδιά να αποκοµίσουν την πιο σηµαντική δεξιότητα που 

σχετίζεται µε τον υπολογιστή, την ικανότητα, δηλαδή, να χρησιµοποιούν τον 

υπολογιστή ως φυσικό εργαλείο µάθησης. Επίσης, επισηµαίνεται από τους  Davis 

& Shade (1994) ότι χωρίς σωστή και αποτελεσµατική ένταξη των υπολογιστών στο 

Αναλυτικό Πρόγραµµα, τα οφέλη της Τεχνολογίας στην ενδυνάµωση της µάθησης 

των παιδιών δεν µπορούν να επιτευχθούν στο µέγιστο βαθµό. Αυτή η πρακτική, 

ωστόσο, υποβαθµίζει την πιο βασική λειτουργία του υπολογιστή, την ικανότητά 

του να διατρέχει τα γνωστικά αντικείµενα, ως πρακτικό και χρήσιµο γνωστικό 

εργαλείο. 

 Η εκµάθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών δεν θα πρέπει να αποτελέσει 

αυτοσκοπό των προγραµµάτων προσχολικής εκπαίδευσης. Η σωστή αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο έχει να κάνει µε την εφαρµογή, τον 

εµπλουτισµό, την επέκταση, τη διαφοροποίηση και την εξατοµίκευση του 
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αναλυτικού προγράµµατος (Davis & Shade, 1994). Προκειµένου, ωστόσο τα νήπια 

να επωφεληθούν στο µέγιστο από τα οφέλη από τη χρήση και αξιοποίηση του 

υπολογιστή, ως εργαλείου µάθησης, θα πρέπει να κάνουν χρήση αναπτυξιακά 

κατάλληλων λογισµικών προγραµµάτων. 

 

 

5.3. Νέες Τεχνολογίες και σύγχρονες θεωρίες µάθησης 

 

 

Όπως υποστηρίζεται, οι νέες τεχνολογίες µπορούν να συµβάλουν καταλυτικά 

στην καλλιέργεια µιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης, διευκολύνοντας νέους 

ενεργητικούς και βιωµατικούς τρόπους µάθησης και την ανάπτυξη νέων στάσεων 

και δεξιοτήτων (Κόµης, Καµπέζα, Χαραλαµποπούλου, 2001). Οι σύγχρονες 

θεωρίες µάθησης (Βοσνιάδου, 2006) τονίζουν την ενεργητική και εποικοδοµητική 

φύση της διαδικασίας απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων από το παιδί. Ως 

ενεργητική µάθηση ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία οι µαθητές εµπλέκονται 

ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία οικοδοµώντας σταδιακά γνώσεις µέσα από την 

παρατήρηση, την κατανόηση, τη συµµετοχή στην τάξη (Βοσνιάδου, 2006).  

Η εκπαιδευτική έρευνα αναφορικά µε τη δυνατότητα συνεργατικής µάθησης σε 

ένα περιβάλλον µάθησης µε υπολογιστή (Kelly, 1984˙  Underwood, 1994˙  

Davidson & Worshman, 1992) έχει δείξει πως η συνεργασία µπορεί να βελτιώσει 

τις επιδόσεις των µαθητών, καθώς οι κοινωνικές, αλληλεπιδραστικές 

δραστηριότητες ενδιαφέρουν τους µαθητές και τους βοηθούν να διατηρήσουν 

υψηλά κίνητρα για την ενασχόληση µε τη σχολική εργασία. Η ανακαλυπτική 

µάθηση συνιστά και αυτή µια εποικοδοµηστικού τύπου προσέγγιση, µε σηµαντικές 

επιδράσεις στη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρµογών που βασίζονται στις ΤΠΕ, και 

ειδικότερα στη χρήση και αξιοποίηση του υπολογιστή στην τάξη (Κόµης, 2004). 

«Βασική αρχή της είναι ότι οι µαθητές ανακαλύπτουν αρχές ή αναπτύσσουν 

δεξιότητες µέσω πειραµατισµού και πρακτικής. Τα αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα 

µάθησης µε υπολογιστές, τα ανοικτά συστήµατα υπερµέσων και τα συστήµατα 

προσοµοιώσεων και µοντελοποίησης, στηρίζουν, σε µεγάλο βαθµό, την 

προβληµατική τους στην ιδέα της ανακαλυπτικής µάθησης» (Κόµης, 2004:85).  

Πορίσµατα έρευνας σε µαθητές Στ΄ Τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου (Καράµηνας, 

2006)  έδειξαν πως οι µαθητές που ήταν χωρισµένοι σε οµάδες εργασίας και που 
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διδάχθηκαν µε τη χρήση του διαδικτύου συγκεκριµένη ενότητα στο µάθηµα της 

Ιστορίας είχαν καλύτερη επίδοση από τους συµµαθητές τους που διδάχθηκαν την 

ίδια ενότητα µε την ίδια µορφή διδασκαλίας, αλλά χωρίς τη χρήση υπολογιστή 

(Ζαράνης & Οικονοµίδης, 2009). 

 ∆ιαµέσου, εποµένως, της υποβοηθούµενης από υπολογιστές µάθησης το παιδί 

έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει, να κατανοήσει, να οικοδοµήσει και να 

χρησιµοποιήσει τρόπους σκέψης και νοητικά συστήµατα (Ράπτης & Ράπτη, 2007) 

που βοηθούν και εξελίσσουν τη γνωστική του ανάπτυξη και το οδηγούν στην 

ανακαλυπτική µάθηση, τα οποία -σύµφωνα µε τον Bruner- είναι τα εξής: 1) το 

σύστηµα της πραξιακής - έµπρακτης αναπαράστασης (enactive representation), όπου 

το παιδί µαθαίνει µέσα από τις ίδιες του τις ενέργειες, τις απορίες και τους 

προβληµατισµούς που γεννώνται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής του µε 

δραστηριότητες στον υπολογιστή, 2) το σύστηµα της εικονιστικής αναπαράστασης 

(iconic representation), όπου το παιδί οδηγείται σε µια επεξεργασία και 

αναπαράσταση εννοιών µέσω εικόνων που προβάλλονται στην οθόνη του 

υπολογιστή, χωρίς το στοιχείο του αφηρηµένου συσχετισµού, 3) το σύστηµα της 

συµβολικής αναπαράστασης, όπου το παιδί έχει τη δυνατότητα να αναπαραστήσει 

σχέσεις µε αφηρηµένα σύµβολα, να κάνει διαφόρους συσχετισµούς, ακόµη και 

χωρίς να είναι προαπαιτούµενο να στηρίζεται το παιδί - µαθητευόµενος σε 

συγκεκριµένα στοιχεία της προγενέστερης εµπειρίας του. 

Η διδασκαλία µε τη χρήση του υπολογιστή, µε τη χρήση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού λογισµικού, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη-µαθητή να γνωρίσει 

και να αξιοποιήσει τα παραπάνω νοητικά συστήµατα και τρόπους σκέψης και 

δράσης, βοηθώντας το να διευρύνει τους γνωστικούς του ορίζοντες, να µάθει να 

προσεγγίζει ένα ιστορικό θέµα  σφαιρικά και µε τρόπο που να έχει νόηµα γι’ αυτό, 

συνδέοντάς το µε τους προβληµατισµούς, τα προβλήµατα που το αγγίζουν, τα  

ενδιαφέροντά του. Με τον τρόπο αυτό, ο υπολογιστής παρέχει στο παιδί τη 

δυνατότητα να ανακαλύψει καινούργια γνώση, να παρατηρεί και να συσχετίζει 

δεδοµένα, να δοκιµάζει εναλλακτικές ερµηνείες και πρακτικές και να φτάνει µόνο 

του, µε δικούς του τρόπους σε ανώτερα επίπεδα σκέψης, «παράγοντας» την 

επιθυµητή γνώση. Η µάθηση, εποµένως, µε τη χρήση υπολογιστή αποτελεί ένα 

εργαλείο επιστηµονικής µαθητείας και σκέψης (Ράπτης & Ράπτη, 2007).   

Βασική µονάδα ανάλυσης (Κόµης, 2004:98-99) αποτελεί η δραστηριότητα, τα 

συστατικά µέρη της οποίας οργανώνονται σε συστήµατα δραστηριότητας, 
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διαµορφώνοντας ένα µοντέλο µάθησης που περιλαµβάνει το «υποκείµενο» (ένα 

άτοµο ή µια οµάδα συνεργατών, οι οποίοι συνιστούν µια κοινότητα µάθησης), το 

«αντικείµενο» (ο προς επίτευξη στόχος της δραστηριότητας), τα «εργαλεία» (τα 

υλικά που χρησιµοποιούνται για τη διαµόρφωση του αντικειµένου, π.χ. οι 

υπολογιστές, όσο και οι νοητικές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα, όπως 

αιτιολόγηση, ανακάλυψη κ.α.), τις «δράσεις» και τις «λειτουργίες» που επηρεάζουν 

το αποτέλεσµα. Βασική αρχή της θεωρίας αυτής είναι ότι η ανθρώπινη δράση 

διαµεσολαβείται από πολιτισµικά σύµβολα (cultural signs), λέξεις και εργαλεία, τα 

οποία επιδρούν στη δραστηριότητα του ατόµου και, συνεπώς, στις νοητικές του 

διεργασίες. Η βασική µονάδα ανάλυσης είναι η δραστηριότητα η οποία αποτελείται 

από το υποκείµενο (άτοµο ή οµάδα), το αντικείµενο (στόχος), τους κανόνες και τις 

λειτουργίες. Η δραστηριότητα γίνεται µε τη διαµεσολάβηση εργαλείων (όργανα, 

σήµατα, γλώσσες) τα οποία δηµιουργούνται από τα άτοµα για να ελέγξουν τη 

συµπεριφορά τους.  Η θεωρία της δραστηριότητας (Κόµης, 2004:100) «έχει 

σηµαντικές εφαρµογές στις έρευνες που αφορούν στην επικοινωνία ανθρώπου-

µηχανής και ειδικότερα στο σχεδιασµό συνεργατικών µαθησιακών περιβαλλόντων µε 

υπολογιστή, τα οποία ευνοούν τις συνεργατικές δραστηριότητες και συνακόλουθα τη 

συνεργατική µάθηση». 

Ο εκπαιδευτικός δεν είναι απλώς κάποιος που παρέχει ένα πλούσιο µαθησιακό 

περιβάλλον, αλλά ένας ενεργός µέτοχος στη διαδικασία της µαθησιακής 

επικοινωνίας, ένας διαµεσολαβητής και διαπραγµατευτής εννοιών. Ως εκ τούτου, 

αναλαµβάνει την ευθύνη -κατανοώντας το πλαίσιο αναφοράς των µαθητών του, να 

παρέχει στα παιδιά το πλαίσιο στήριξης, τη «σκαλωσιά» (scaffolding) προκειµένου 

να προχωρήσουν οι µαθητές πιο πέρα τα στάδια της επικείµενης ανάπτυξής τους, 

αλλά και ένα µοντέλο εργασίας και επίλυσης προβληµάτων µε την εµπλοκή των 

παιδιών σε αυθεντικές δραστηριότητες µε ξεκάθαρους µαθησιακούς στόχους 

(Ράπτης & Ράπτη, 2007). Ο ρόλος «σκαλωσιά» του εκπαιδευτικού αναφορικά µε 

την εξοικείωση και χρήση από το παιδί του υπολογιστή αποτελεί µια δυναµική 

διαδικασία, η οποία ακολουθεί την εξής εξελικτική πορεία (Davis & Shade, 1994˙  

Yelland & Masters, 2007): Όταν εισάγεται ο υπολογιστής στην τάξη χρειάζεται µια 

αρχική περίοδος εκµάθησης, κατά την οποία τα παιδιά χρειάζονται χρόνο για να 

εξοικειωθούν και να νιώσουν άνετα µε τον υπολογιστή και στη συνέχεια να τα 

οδηγήσει να γνωρίσουν το νέο λογισµικό και να τα ενθαρρύνει να ανακαλύψουν το 

νέο υλικό.     
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  Όπως επισηµαίνεται (Clements, 2002) πορίσµατα ερευνών (Yelland & 

Masters, 1994˙  1995a, 1995b, Bliss, Askew & Macrae, 1996 ˙ Yelland & Masters, 

1996 ˙ Yelland, 1999˙  Coltman, Anghileri & Petyaeva, 2002 ˙ Barbuto, 

Swaminathan, Trawick-Smith & Wright, 2003˙  Yelland & Masters, 2007) 

αποδεικνύουν την ευεργετική επίδραση και τα συνακόλουθα θετικά αποτελέσµατα 

στα παιδιά ενός µοντέλου διδασκαλίας και πρακτικής που λειτουργεί ως 

«σκαλωσιά». 

Αναµφίβολα, οι υπολογιστές δεν µπορούν να αντικαταστήσουν τους 

εκπαιδευτικούς αλλά µπορούν να αποτελέσουν ένα υποστηρικτικό µέσο προς 

όφελος των µικρών παιδιών. 

 

 

5.4. Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία ιστορικών εννοιών: 

απόψεις και προβληµατισµοί – Εικονικό Μουσείο 

 

 

Το εικονικό µουσείο είναι «ένα περιβάλλον που δηµιουργείται και 

παρουσιάζεται µε πολυµεσικό τρόπο και εξαιτίας της ιδιότητάς του να διασυνδέει το 

αντικείµενο µε την πληροφορία καθώς και του χαρακτηριστικού της άµεσης 

πρόσβασης φαίνεται να ξεπερνά τις παραδοσιακές µεθόδους επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης µε τους επισκέπτες και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντά τους». Εποµένως, εικονικό µουσείο είναι µια ψηφιακή συλλογή µε 

καταγεγραµµένες εικόνες, αρχεία ήχου ή βίντεο, έγγραφα κειµένου και άλλα 

δεδοµένα ιστορικού, επιστηµονικού ή πολιτισµικού ενδιαφέροντος (Καρφάκη, 

2008), που οι δραστηριότητες που αναλαµβάνουν οι µαθητές στο χώρο του 

µουσείου, τους βοηθούν να οικοδοµήσουν τη γνώση µέσα από βιωµατικές 

εµπειρίες. 

Ένα εικονικό µουσείο µπορεί έµµεσα να παράγει εκπαιδευτικό έργο µέσα από 

τις οπτικοακουστικές παραγωγές, όπου δίνει την ευκαιρία  να περιηγηθούν στα 

εικονικά εκθέματα μουσείων άτομα τα οποία αδυνατούν λόγω διαφόρων 

συνθηκών, π.χ. μακρινός τόπος διαμονής, ακριβά εισιτήρια ή πιθανή έλλειψη 

χρόνου να επισκεφθούν ένα μουσείο ή ένα αρχαιολογικό χώρο. 
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Έρευνες που έγιναν στη χώρα µας έχουν αποδείξει ότι οι µαθητές των πρώτων 

τάξεων του Γυµνασίου αδυνατούν να κατανοήσουν τη σηµασία των καταλοίπων 

του παρελθόντος µέσα από την περιγραφική παρουσίασή τους (Βώρος, 1995). 

Μόλις την τελευταία εικοσαετία αρχίζει ως τάση ο τεχνολογικός προσανατολισµός 

των ελληνικών µουσείων, αλλά ο βαθµός εξοικείωσης µε τις Νέες Τεχνολογίες 

είναι µέχρι και σήµερα µέτριος. 

 Για τη χρήση των υπολογιστών µέσα στις σχολικές  τάξεις προτείνεται να 

χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία της Ιστορίας φύλλα εργασίας και δικτυακοί 

τόποι, όπως το  www.culture.gr (Γκίκα, 2003 Νικολαΐδου & Γιακουµάτου, 2001 

Λυµπεροπούλου, 2003).  

Στις πολυµεσικές αυτές ψηφιακές παρουσιάσεις εκθεµάτων και συλλογών, τα 

µουσειακά αντικείµενα συνοδεύονται από πληροφοριακό υλικό. Ο χρήστης όµως, 

συχνά προσλαµβάνει την πληροφορία παθητικά- εκτός εάν τυχαίνει να 

ενδιαφέρεται ήδη για το θέµα της εφαρµογής ή αν κάτι στην πολυµεσική 

παρουσίασή του εξάψει το ενδιαφέρον και αποτελέσει γι αυτόν τη βάση, ώστε να 

προσλάβει τις πληροφορίες ενεργητικά και να παραγάγει νόηµα (Νικονάνου & 

Κασβίκης, 2008). Το εικονικό µουσείο παρέχει, άρα, όχι µόνο πολυµεσικές 

εφαρµογές, αλλά κυρίως πληροφορίες που οι παραδοσιακές µέθοδοι αδυνατούν να 

αξιοποιήσουν. 

Το εικονικό  µουσείο µπορεί να προσφέρει παιχνίδια γνώσεων, κουίζ, puzzle, 

δραστηριότητες µε τις οποίες µπορεί να ασχοληθεί ο χρήστης στον υπολογιστή του. 

Τα µουσειακά εκθέµατα γίνονται άµεσα προσβάσιµα από οποιονδήποτε, από 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε στον κόσµο σε 24ωρη βάση (Καρφάκη, 2008). 

 Οι  ενηµερωτικές υπηρεσίες αποτελούν µια ξεχωριστή ενότητα του δικτυακού 

τόπου του µουσείου, που παρέχουν πληροφορίες για νέες εκθέσεις που οργανώνει 

το µουσείο, νέες υπηρεσίες που σκοπεύει να παρέχει, ανακοινώσεις για τη 

λειτουργία του µουσείου, όπως ώρες λειτουργίας, ξεναγήσεις, προσωπικό, τιµές. 

Επίσης, σε κάποια µουσεία υπάρχει η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας, όπου ο 

χρήστης µπορεί να εκφράσει τα ερωτήµατά του και να πάρει άµεση απάντηση 

(Παλιανόπουλος, 2002). 

 Αξίζει να αναφέρουµε  κάποιες σελίδες ηλεκτρονικής διαχείρισης των 

ελληνικών µουσείων: 

 

 Ανάκτορα της Κνωσού: 
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http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=236 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών: 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=7061 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3327 

 Αρχαιολογικός χώρος ∆ελφών: 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=250 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυµπίας: 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=7126 

 Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο:  

 http://www.byzantinemuseum.gr 

 Εθνολογικό µουσείο Θράκης: 

 http://www.emthrace.com/  

 Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης: 

http://www.jmth.gr/indexGR.htm 

 Εβραϊκό Μουσείο Ρόδου: 

http://www.rhodesjewishmuseum.org/ 

 Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος:   

http://www.athensmuseums.net/museum.php?id=10 

 Εθνική Πινακοθήκη: 

http://www.nationalgallery.gr/site/content.php 

 Ελληνικό Ναυτικό Μουσείο:  

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3366 
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 Ελληνικό Παιδικό Μουσείο:  

http://www.hcm.gr 

 Μουσείο Αθλητισµού:  

http://www.olympicmuseum-thessaloniki.org/ 

 Μουσείο Ακροπόλεως: 

http://www.theacropolismuseum.gr/ 

 Μουσείο Βεργίνας: 

 http://www.evridiki.com.gr/vergina.htm 

http://www.aigai.gr/visit/organize 

 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού:  

http://www.mbp.gr/html/gr/index.htm 

 Μουσείο Επιδαύρου: 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=14361 

 Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης Μπενάκη:  

http://www.benaki.gr/index.asp?id=10107 

 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: 

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=1&clang=0 

 Μουσείο Μπενάκη:  

  http://www.benaki.gr/ 

 Μουσείο Πολεµικής Αεροπορίας:  

http://www.haf.gr/el/history/museum/exhibition.asp 

 Μουσείο των Ολυµπιακών Αγώνων:  
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http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3488 

 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης: 

http://www.nhmc.uoc.gr/el 

 Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, Μέτσοβο:  

http://www.averoffmuseum.gr/html/activities_edit_a.htm 

 

Το διαδίκτυο προσφέρει την προοπτική της σύνδεσης κειµένου, εικόνων, 

βίντεο σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον. 

Σύµφωνα, όµως µε ερευνητικά δεδοµένα (Παυλογεωργάτος, 2006), µόλις το 60,6% 

των ελληνικών µουσείων διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) και µόλις το 

33,7% διαθέτει ηλεκτρονική διαδικτυακή τοποθεσία. Τα  συµπεράσµατα της 

παραπάνω έρευνας έδειξαν ότι η εξοικείωση των ελληνικών µουσείων µε την 

ψηφιακή τεχνολογία είναι µέτρια (Καρφάκη, 2008).  

Σε πολλές χώρες του κόσµου έχουν αναπτυχθεί δικτυακοί τόποι, οι οποίοι 

παρέχουν υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ιστορίας σ’ ένα ψηφιακό 

περιβάλλον (Schick, 1990). 

Μια παιγνιώδης δραστηριότητα στον υπολογιστή που βοηθά τα παιδιά να 

επεξεργαστούν έννοιες του χρόνου είναι «η γραµµή του χρόνου» (timeline), είναι 

ένας άξονας, δηλαδή πάνω στον οποίο καταγράφονται γεγονότα, είτε µε τη µορφή 

χρονικών σηµείων είτε µε τη µορφή διαστηµάτων. Για παράδειγµα, µπορούµε να 

κατασκευάσουµε έναν τέτοιο άξονα ξεκινώντας από την προσωπική «ιστορία» των 

παιδιών, το διάστηµα από τα γενέθλιά τους και ως το σήµερα. Χρησιµοποιώντας τη 

«γραµµή του χρόνου» τα παιδιά µπορούν να αφηγηθούν τη ζωή τους 

χρησιµοποιώντας λεξιλόγιο χρόνου ή να απαντήσουν συγκεκριµένα ερωτήµατα. 

Στη συνέχεια, επεκτείνοντας τον ίδιο άξονα µπορούµε να καταγράψουµε 

σηµαντικά γεγονότα του παρελθόντος. Όλα αυτά τα ιστορικά ορόσηµα, οι µικροί 

µαθητές αποκτούν µια πρώτη γνωριµία µε την ευκαιρία επετειακών γιορτών (25ης 

Μαρτίου, 28ης Οκτωβρίου) ή γνωριµίας µε αρχαιολογικά κατάλοιπα του 

παρελθόντος. Για παράδειγµα, τα µεγαλύτερα παιδιά µπορούν να επεκτείνουν την 

«προσωπική ιστορία» σε «οικογενειακή ιστορία» προσθέτοντας γεγονότα που 

συγκεντρώνουν ρωτώντας γονείς, παππούδες και άλλους συγγενείς. Επίσης η 



 64 

ηλεκτρονική «γραµµή του χρόνου», µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την οργάνωση 

και παρουσίαση πολυµεσικού υλικού (∆ηµαράκη, 2000).  

Στις µέρες µας υπάρχουν προγράµµατα που στηρίζονται σε ιστορικές πηγές, 

γραπτές µαρτυρίες και υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, στα οποία το παιδί 

περιπλανιέται εικονικά σε ένα µουσείο, σε έναν ιστορικό χώρο συνήθως 

ακολουθώντας έναν µυθικό, ιστορικό ή λογοτεχνικό γνωστό ήρωα ή ένα 

συνοµήλικο παιδί της ανάλογης ιστορικής περιόδου, δίνει οδηγίες, απαντήσεις και 

θέτει προβληµατισµούς. Μέσα από τη χρήση λογισµικών αυτού του είδους µε 

εικόνες, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, µουσική, ήχους και συνδέσεις µε 

επιµέρους ενότητες τα παιδιά οικοδοµούν µια ολική εικόνα για την ιστορική 

περίοδο και τον χώρο που προσεγγίζουν  (Ζαράνης & Οικονοµίδης, 2009). 

Ενδεικτικά αναφερόµαστε στο πρόγραµµα Archaeotype που χρησιµοποιείται 

στο µάθηµα της Αρχαίας Ιστορίας της 6ης τάξης του Dalton School της Νέας 

Υόρκης, η οποία παρουσιάζει µια µαθησιακή δραστηριότητα στηριγµένη στην 

αρχαιολογική ανασκαφή, µε σκοπό την οικοδόµηση γνώσης µέσα από τη 

διερεύνηση αντικειµένων ως υλικών τεκµηρίων του παρελθόντος, όπου  οι µαθητές 

αναλαµβάνουν το ρόλο των αρχαιολόγων. Το λογισµικό παρέχει  τον ανασκαφικό 

χώρο, το εργαστήριο για επεξεργασία και µελέτη των ανασκαφικών ευρηµάτων, τις 

ερευνητικές βιβλιοθήκες µε συλλογές εικόνων και κειµένων και τέλος τη 

µουσειακή συλλογή, όπου τοποθετούνται τα ευρήµατα µετά την επεξεργασία 

(Νικονάκου & Κασβίκης, 2008). 
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Κεφάλαιο Πρώτο 

 

1.1.Η επιστηµολογική βάση της έρευνας 

 

 

Στις µέρες µας, οι ποιοτικές µέθοδοι έρευνας χρησιµοποιούνται και από τις 

ανθρωπιστικές επιστήµες, αλλά λόγω των δυσκολιών που ενέχουν κατά τη φάση 

του σχεδιασµού, της συλλογής των δεδοµένων και ιδιαίτερα της ανάλυσης, είναι 

αρκετά χρονοβόρες διαδικασίες. Λάβαµε υπόψη µας, επίσης, πως η ποιοτική 

έρευνα βασίζεται σε µεθόδους παραγωγής δεδοµένων, οι οποίες είναι ελαστικές και 

ευαίσθητες απέναντι στο κοινωνικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο παράγονται τα 

δεδοµένα (αντί να είναι αυστηρά δοµηµένες ή τυποποιηµένες ή και 

αποµακρυσµένες από την «πραγµατική ζωή» ή το «φυσικό» κοινωνικό περιβάλλον, 

όπως συµβαίνει µε κάποιες µορφές πειραµατικών µεθόδων), αποσκοπεί δε στην 

παραγωγή σφαιρικής αντίληψης, επί τη βάσει πλούσιων και λεπτοµερών στοιχείων 

(Mason, 2003), δίνοντας έµφαση σε «ολιστικές» µορφές ανάλυσης και επεξήγησης.  

Επιλέξαµε, λοιπόν, αυτή την διδακτική προσέγγιση, γνωρίζοντας ότι  τα 

πλεονεκτήµατα των ποιοτικών µεθόδων είναι ότι διερευνούν σε βάθος καθώς και 

µε κάθε λεπτοµέρεια το υπό εξέταση ζήτηµα, βασίζονται στην εµπειρία και τις 

αντιλήψεις των υποκειµένων, στην άµεση επαφή, ενώ προσπαθήσαµε να 

απαντήσουµε στα ερευνητικά µας ερωτήµατα µέσα από αυτές τις εµπειρίες και τις 

αντιλήψεις.  Επίσης, αποφύγαµε και τις «a priori» κρίσεις. 

Η παρούσα µελέτη στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερµηνεία και 

κατανόηση των ερευνητικών µας ερωτηµάτων που παρατίθενται πιο κάτω. 

Συµπερασµατικά, επιλέξαµε αυτού του είδους την έρευνα λόγω: 

� του µικρού δείγµατος που είχαµε στη διάθεσή µας  

� του ότι θα µπορούσαν να καταγραφούν οι προσωπικές απόψεις των 

ατόµων (µικροί µαθητές) που εµπλέκονται άµεσα µε το υπό διερεύνηση θέµα.  

(Κάτι τέτοιο δε θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω της στατιστικής  ποσοτικών 

στοιχείων) 
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� της επιλογής για ανάλυση κάποιων εννοιών και λέξεων-κλειδιών 

(ποιοτικά δεδοµένα) και όχι αριθµών (ποσοτικά δεδοµένα).  

 

Οι λέξεις και οι εικόνες, εν αντιθέσει µε τους αριθµούς, χρησιµοποιούνται στην 

παρέµβασή µας για να αποδώσουν ό,τι έχουµε αποκοµίσει σχετικά µε την 

ερευνητική µας προσέγγιση (Merriam, 2002). Όλη η διδακτική προσέγγιση 

χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση του νοήµατος και της κατανόησης, µε την 

ερευνήτρια ως το πρωταρχικό εργαλείο της συλλογής και ανάλυσης των 

δεδοµένων, όπου µέσα από µία επαγωγική διερευνητική στρατηγική λαµβάνουµε 

ένα πλούσιο περιγραφικό τελικό προϊόν (Merriam, 2002) για την κατανόηση των 

χρονικών εννοιών από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. 

 

 

1.2.Μεθοδολογία της έρευνας 

 

 

Στην παρούσα µελέτη, η ερευνήτρια επικεντρώνεται σε µία µόνο περίπτωση 

(Case study) και προσπαθεί να την κατανοήσει και να την περιγράψει όσο το 

δυνατόν καλύτερα. Η περίπτωση αυτή  είναι µια τάξη, το  σύνολο, δηλαδή, των 

µαθητών ενός διθεσίου Νηπιαγωγείου σε ηµιαστική περιοχή του  Ηρακλείου  

Κρήτης. Επιλέξαµε τη µελέτη περίπτωσης (case study)  ή περιπτωσιολογική 

µελέτη, διότι  θεωρούµε ότι είναι µια πολυµεθοδολογική διαδικασία έρευνας, µε 

βασικά της εργαλεία την παρατήρηση και τη συνέντευξη  (Robson, 2007) και  

ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έθετε ο σχεδιασµός του ερευνητικού µας 

προγράµµατος. 

Η Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) συνίσταται στην ανάλυση ενός γενικού 

φαινοµένου µέσα από µια συγκεκριµένη µορφή εκδήλωσής του, δηλαδή µέσα από 

µια συγκεκριµένη περίπτωση. Η µελέτη επικεντρώνεται στην οµάδα λαµβάνοντας 

υπόψη το πλαίσιο της περίπτωσης και επιδιώκει να περιγράψει το φαινόµενο σε 

βάθος. Οργανώσαµε ένα πλάνο συλλογής δεδοµένων, που περιελάµβανε τον 

προσδιορισµό της περίπτωσης, τα ερευνητικά ερωτήµατα, τον καθορισµό των 

υποκειµένων, την προέλευση των δεδοµένων, τον καταµερισµό του χρόνου και 

τέλος τις προσδοκώµενες πληροφορίες (Stake, 1995 � Σταλίκας, 2005). 
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Η εµπλοκή µας στο πεδίο της έρευνας και η επικοινωνία µας µε τα υποκείµενα 

της έρευνας θεωρείται, σύµφωνα µε την ποιοτική προσέγγιση, επιβεβληµένη,  και 

δεν εκλαµβάνεται ως διαστρεβλωτικός παράγοντας. Οι παρατηρήσεις µας 

καταγράφονται στο ηµερολόγιο της έρευνας και αξιοποιούνται κατά την ερµηνεία 

των δεδοµένων. Γενικά η προσέγγιση που χρησιµοποιήσαµε προϋποθέτει αυξηµένα 

επικοινωνιακά προσόντα από την πλευρά µας, ως ερευνητές, όπως ευαισθησία, 

γνήσιο ενδιαφέρον και ευελιξία. 

Χρησιµοποιήθηκε, λοιπόν, η ποιοτική έρευνα, όπου κυριάρχησαν τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

� η παρέµβαση σχεδιάστηκε µε βάση ένα συγκεκριµένο πλαίσιο 

αναφοράς, δηλαδή µια ιδιαίτερη κατηγορία χώρου, αυτή του 

αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. 

� Η παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα του νηπιαγωγείου µε τη 

βοήθεια των ΤΠΕ  και στον αυθεντικό ιστορικό χώρο της Κνωσού. 

 

 

1.2.1. Σκοπός και ερωτήµατα της έρευνας 

 

 

Η παρούσα εργασία είχε σκοπό να διερευνήσει αν οι µικροί µαθητές µπορούν 

να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν βασικές χρονικές  έννοιες και πιο 

συγκεκριµένα την έννοια του χρόνου, της ακολουθίας και της αλλαγής που 

καλλιεργούνται στο πλαίσιο της προσχολικής βαθµίδας διαµέσου µιας 

διαδραστικής (interactive) διαδικασίας µάθησης που προϋποθέτει την παιγνιώδη 

ενασχόληση και εµπλοκή των µικρών µαθητών του Νηπιαγωγείου µε τον 

υπολογιστή, αλληλεπιδρώντας µε τα άλλα παιδιά και να αντιληφθούν τη λειτουργία 

και τη σηµασία του αρχαιολογικού χώρου για τη ζωή των ανθρώπων της κοινωνίας  

της µινωικής εποχής και να κατανοήσουν τη διαχρονικότητα της ανθρώπινης 

παρουσίας, των ανθρώπινων αναγκών στο χώρο που ζούµε σήµερα, κάνοντας 

ενδεικτικές συγκρίσεις ανάµεσα στο τότε και στο τώρα. Τα παιδιά αποσαφηνίζουν 

τη θέση τους ως προς τον παρόντα χρόνο και των διαδοχικών χρονικών περιόδων 

του παρελθόντος, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική εξέλιξη του αρχαιολογικού χώρου 

της Κνωσού µε στοιχεία της εποχής στην οποία ζουν, κάνοντας αναφορές σε 
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οµοιότητες  και διαφορές  µεταξύ παρελθόντος και παρόντος, στα µαγειρικά και 

χρηστικά σκεύη, στην ενδυµασία των Μινωιτών και των κατοίκων της σηµερινής 

Κρήτης, εντοπίζοντας τέλος και αλλαγές µε την πάροδο του χρόνου. Μέσα από 

θέµατα, δηλαδή, όπως η διατροφή, η ενδυµασία, τα παιδιά αντιλαµβάνονται την 

έννοια της αλλαγής, της συνέχειας ή της ακολουθίας, καθώς βλέπουν στην πορεία 

του χρόνου πώς αυτά άλλαξαν, αν άλλαξαν, ή αν κάποια στοιχεία τους 

διατηρήθηκαν αναλλοίωτα στο πέρασµα του χρόνου.                                                                                                                             

Τα βασικά ερωτήµατα που τέθηκαν από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, 

όπως παρουσιάστηκε στο θεωρητικό µέρος είναι τα εξής: 

1ο ερώτηµα:  Η  εµπλοκή και αξιοποίηση των υπολογιστών στην Προσχολική 

εκπαίδευση, µέσα από τη δηµιουργική χρήση και αξιοποίηση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού λογισµικού, µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά, στην πρόσληψη του 

ιστορικού χρόνου;  

 

2ο ερώτηµα:  Η  εµπλοκή και αξιοποίηση των υπολογιστών στην Προσχολική 

εκπαίδευση, µέσα από τη δηµιουργική χρήση και αξιοποίηση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού λογισµικού, µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά, στην πρόσληψη 

(ενίσχυση) της έννοιας της χρονικής ακολουθίας;  

 

3ο ερώτηµα: Η  εµπλοκή και αξιοποίηση των υπολογιστών στην Προσχολική 

εκπαίδευση, µέσα από τη δηµιουργική χρήση και αξιοποίηση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού λογισµικού, µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά, στην πρόσληψη 

(ενίσχυση) της έννοιας της αλλαγής; 

 

 

1.2.2. Το δείγµα της έρευνας 

 

 

      Το ερευνητικό πρόγραµµα που δηµιουργήθηκε µε θέµα: «Τα παλάτια της 

Κνωσού του χθες και του σήµερα» εφαρµόστηκε σε ένα διθέσιο ∆ηµόσιο 

Νηπιαγωγείο του Νοµού Ηρακλείου,  το σχολικό έτος 2010-2011. Στην έρευνα 

αυτή συµµετείχαν όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και πιο συγκεκριµένα 28 

µαθητές, 17 παιδιά ηλικίας 4 ετών και  11 παιδιά ηλικίας 5 ετών. Από το δείγµα 

αυτό εξαιρέθηκαν στην πορεία 2 µαθητές 4 ετών, οι οποίοι είχαν ελλιπή φοίτηση. 
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Το δείγµα της έρευνάς µας επιλέγεται µε βάση την υποκειµενική κρίση της 

ερευνήτριας αναφορικά µε τη δυνατότητα του δείγµατος να προσφέρει επαρκείς 

και κατάλληλες πληροφορίες για το υπό έρευνα φαινόµενο και η συγκεκριµένη 

τεχνική ονοµάζεται σκόπιµη δειγµατοληψία (purposive sampling).  ΠΗΓΗ 

 

1.3. Η παρέµβαση  

 

 

1.3.1.Επιλογή του ιστορικού χώρου 
 

 

Η επιλογή του ιστορικού χώρου των ανακτόρων της Κνωσού για την εφαρµογή 

του προγράµµατος βασίστηκε στις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης που 

προσφέρει ο χώρος, όπως ποικιλίας ερεθισµάτων, σηµειολογία των στοιχείων του 

χώρου και αντιστοιχίας τους προς τα βιώµατα και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.  

Τα ιστορικά τεκµήρια (στοιχεία) του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού είναι 

φορείς ενός νοήµατος που απορρέουν από το κοινωνικό πλαίσιο της εποχής τους, 

αποτελούν δε αφορµές για να αποδώσουν οι µαθητές τις δικές τους υποκειµενικές 

ερµηνείες για τους ανθρώπους και τον κόσµο των ανακτόρων της Κνωσού. Τα 

στοιχεία αυτά, είναι πιθανόν µακριά από τις αντιληπτικές δυνατότητες της παιδικής 

ηλικίας, γι αυτό πρέπει στη συνέχεια να τύχουν τέτοιας ανάλυσης και επεξεργασίας 

από παιδαγωγική άποψη, ώστε κάποια από τα βασικά συστατικά στοιχεία τους να 

αναδιοργανωθούν µε τρόπο προσαρµοσµένο στα χαρακτηριστικά της προσχολικής 

ηλικίας, να γίνουν, δηλαδή, κατανοητά από τα παιδιά και να ενταχθούν σε ένα 

πλαίσιο δυναµικής αλληλεπίδρασής τους µε το χώρο, όπως οργάνωσης των υλικών 

στοιχείων του χώρου και  παρουσία σηµείων αναφοράς, ανάπτυξης ενός 

«διαλόγου» ανάµεσα στα στοιχεία του συγκεκριµένου πλαισίου του ιστορικού 

χώρου και στα παιδιά.  

Με βάση τα παραπάνω επιλέξαµε, λοιπόν, µια αντιπροσωπευτική ενότητα του 

ιστορικού χώρου της Κνωσού που θα είναι η προσφορότερη ώστε να αξιοποιηθεί η 

σχέση του παιδιού µε τον ιστορικό χώρο, ενότητα που θα παρουσιαστεί αναλυτικά 

στο επόµενο κεφάλαιο  µε τίτλο «Το εκπαιδευτικό υλικό».  
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1.3.2. Πρόγραµµα της  παρέµβασης  

 

 

Υιοθετώντας τη θέση του Vygotsky, σύµφωνα µε την οποία το παιδί της 

προσχολικής ηλικίας διαθέτει ικανότητα αναπαράστασης η οποία διαπιστώνεται 

από τη σχέση του µε το παιχνίδι, αναπτύξαµε µια ιστορία, µε θέµα « Τα ανάκτορα 

της Κνωσού του χθες και του σήµερα» και ανάλογες δραστηριότητες που 

επιτρέπουν την µεταφορά της «διδασκαλίας των χρονικών εννοιών» µέσα από 

διαφορετικά επίπεδα συµβολισµού, όπως για παράδειγµα η δραµατοποίηση, η 

κατασκευή, η ζωγραφική και ο προφορικός και γραπτός λόγος. Σε κάθε 

δραστηριότητα ενσωµατώσαµε στοιχεία, όπως ερωτήσεις προς τα παιδιά, χρήση 

αντικειµένων από την καθηµερινή τους εµπειρία, εργασία σε οµάδες, ώστε να 

κινητοποιούν το ενδιαφέρον των παιδιών, να συνδέονται µε τις εµπειρίες και τις 

προηγούµενες γνώσεις τους και να προάγουν τη συνεργασία και την 

διαπραγµάτευση των ιδεών τους.  

Κύριοι στόχοι του προγράµµατος ήταν οι µαθητές του Νηπιαγωγείου: 

• Να αναπαριστούν, να διηγούνται γεγονότα σύµφωνα µε τη χρονική 

τους ακολουθία. 

• Να εντοπίσουν, να κατανοήσουν διαφορές και οµοιότητες  στην 

διατροφή των Μινωιτών και των κατοίκων της σηµερινής Κρήτης 

• Να εντοπίσουν, να κατανοήσουν διαφορές και οµοιότητες στην 

ενδυµασία των Μινωιτών και των κατοίκων της σηµερινής Κρήτης (να 

αντιληφθούν πως τα ρούχα αλλάζουν από εποχή σε εποχή). Να προσεγγίσουν µε 

βιωµατικό τρόπο το τρόπο ένδυσης των ανθρώπων µιας άλλης εποχής η οποία 

αντανακλάται στα µνηµεία ενός συγκεκριµένου αρχαιολογικού χώρου, της 

Κνωσού. 

• Να αντιληφθούν τη λειτουργία και τη σηµασία του αρχαιολογικού 

χώρου για τη ζωή των ανθρώπων της κοινωνίας εκείνης της εποχής και να 

κατανοήσουν τη διαχρονικότητα της ανθρώπινης παρουσίας, των ανθρώπινων 
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αναγκών στο χώρο που ζούµε σήµερα, κάνοντας ενδεικτικές συγκρίσεις ανάµεσα 

στο τότε και στο τώρα. 

• Να συνδέσουν τον ιστορικό χώρο της Κνωσού µε τη ζωή των 

ανθρώπων παλαιότερων  εποχών. 

Άλλοι στόχοι που αναδύθηκαν ήταν: 

• Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, 

την ανάγκη προστασίας των καταλοίπων του παρελθόντος και να διαπιστώσουν τη 

σηµασία των αρχαιολογικών ευρηµάτων.  

•  Να ασκηθούν τα παιδιά στο πώς να µαθαίνουν από τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα  και να απολαµβάνουν τη διαδικασία αυτή µέσα από την εµπλοκή τους 

σε κάθε είδους δραστηριότητες που ακολούθησαν. 

• Να συσχετίσουν στοιχεία καθηµερινότητας της µινωικής εποχής µε τη 

σηµερινή εποχή. 

• Να παρατηρήσουν, να περιγράψουν αρχαιολογικά ευρήµατα  και να 

αντιληφθούν ότι µέσα από την παρατήρηση και τη µελέτη των πηγών 

τεκµηριώνουµε τις ιστορικές πληροφορίες. Και στη συνέχεια να εξοικειωθούν µε 

τη διαδικασία άντλησης πληροφοριών από πρωτογενείς πηγές και εξαγωγής 

ιστορικών συµπερασµάτων.  

• Να κατακτήσουν ιστορικούς όρους και νέες λέξεις. 

• Να αντιληφθούν ότι οι δραστηριότητες και η καθηµερινότητα των 

ανθρώπων καθρεφτίζονται και στην τέχνη. 

• Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, να κατανοήσουν την αξία της 

οµαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης. 

 

Ως µέθοδος επιλέχθηκε η θεµατική προσέγγιση, καθώς το «θέµα» προτάθηκε 

από την ερευνήτρια, η οποία  σχεδίασε την πορεία του και προσδιόρισε τη χρονική 

του διάρκεια και τους µαθησιακούς στόχους που θα επεδίωκε να κατακτήσουν τα 

παιδιά. Η προσέγγιση αυτή δίνει έµφαση στη διαθεµατικότητα, στην ολιστική 

αντίληψη της γνώσης και στην αξιοποίηση του ενδιαφέροντος, των ιδεών και των 

βιωµένων εµπειριών των παιδιών στη διαδικασία της µάθησης. Η προσέγγιση της 

γνώσης, δηλαδή, είναι ενιαιοποιηµένη γιατί το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων 

δεν επιλέγεται µε βάση το γνωστικό αντικείµενο αλλά µε βάση τις επιµέρους 

έννοιες που αποτελούν το κεντρικό θέµα που εξετάζεται (Θεοφιλίδης, 1987� 
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Ματσαγγούρας 2002) µε απώτερο στόχο τα παιδιά να κατανοήσουν τις έννοιες και 

τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µεταξύ τους (Bredekamp & Copple, 1998).  

Ως διδακτική προσέγγιση υιοθετήθηκαν πρακτικές που περιλάµβαναν 

στρατηγικές βασισµένες στις θεωρίες των Bruner και Vygotsky. Επίσης, καθώς 

αποτελέσµατα πολλών ερευνών (Ματσαγγούρας, 2000 �  Μπιρµπίλη, 2005) 

συνηγορούν στην άποψη ότι η εργασία σε οµάδες επιφέρει υψηλότερες επιδόσεις, 

καταλήγει σε περισσότερη κοινωνική υποστήριξη και οδηγεί σε µεγαλύτερη 

αυτοεκτίµηση και ψυχική υγεία. Μέσα από τη διδακτική παρέµβαση που 

ακολουθήθηκε, δόθηκε έµφαση όχι µόνο στην ατοµική, αλλά και στην 

οµαδοσυνεργατική µάθηση ως µορφή διδασκαλίας.  

Παράλληλα, ενθαρρύνθηκε η ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων των παιδιών µεταξύ 

τους, µε τους ενήλικες, µε το χώρο και µε τα υλικά, η µάθηση, δηλαδή, ως 

συµµετοχική διαδικασία, όπου τα παιδιά µαθαίνουν µέσα από την αλληλεπίδραση 

τόσο µε το φυσικό, όσο και µε το κοινωνικό περιβάλλον. Η θεµατική προσέγγιση 

που υιοθετήσαµε εντάσσεται (Γκλιάου, 2005) στα σχήµατα της αλληλοσχέτισης 

των γνωστικών περιοχών, από τις οποίες αντλήσαµε τους στόχους και 

προγραµµατίσαµε τις δραστηριότητες.  

Στο διάγραμμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύνδεση του θέματος 

«Τα ανάκτορα της Κνωσού του χθες και του σήμερα» με τους επιμέρους 

στόχους του ΔΕΠΠΣ (2002): 
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∆ιάγραµµα (1) 

Σύνδεση του θέµατος της διδακτικής παρέµβασης µε επιµέρους στόχους του ∆ΕΠΠΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τα ανάκτορα της Κνωσού του χθες 

και του σήµερα 

Μελέτη Περιβάλλοντος                  
-Ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας 
-Κατανόηση της αξίας της οµαδικής 
εργασίας και της από κοινού 
ανακάλυψης 
-∆ιάβασµα χάρτη. Προσέγγιση κι 
αποσαφήνιση χρονικών εννοιών 
-Αναπαράσταση γεγονότων σύµφωνα 
µε τη  χρονική τους ακολουθία 
-Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για την 
τοπική ιστορία  µέσω της µελέτης 
τεκµηρίων 
-Αναδόµηση του παρελθόντος και του 
σήµερα. Ανάπτυξη της επικοινωνίας  
-Εξοικείωση µε βασικές  ερευνητικές 
διαδικασίες 
 

Μαθηµατικά               
-Κατανόηση απλών χωροχρονικών 
σχέσεων 
- Προσέγγιση της έννοιας της µέτρησης 
του χρόνου  (γραµµή του χρόνου) 
-Ερµηνεία στοιχείων του παρελθόντος 
µέσα από  διαδικασίες παρατήρησης 
και περιγραφής,  σύγκρισης  και 
συµβολικής αναπαράστασης 
- οικοδοµικό υλικό και µαθηµατικές 
έννοιες 
 

Γλώσσα               
 -Παρατήρηση και περιγραφή υλικού 
 -Συζητήσεις χρησιµοποιώντας 
στοιχειώδη  επιχειρηµατολογία 
 -∆ιηγήσεις- Εξηγήσεις κι ερµηνείες 
για  επιλογές και  προτιµήσεις – 
αιτιολόγηση απόψεων  
 -Βελτίωση του προφορικού λόγου –  
εµπλουτισµός του λεξιλογίου 
 -Μυθολογία 
 -Αναγνώριση οικείων λέξεων στο 
περιβάλλον 
 -Χρήση υλικών γραφής 
 -Γραφή λέξεων στο αλφαβητάρι 
 
 

Πληροφορική             
    -Ανακάλυψη των δυνατοτήτων του 
Η.Υ και  αξιοποίησή του στην 
καθηµερινή εργασία.  
  

∆ηµιουργία και Έκφραση 
  
Εικαστικά 
 -Γνωριµία  µε έργα τέχνης και την 
ονοµασία τους  (αγγεία,      
τοιχογραφίες,    χρηστικά και µαγειρικά 
σκεύη κ.λ.π.)  
-Ζωγραφική 
- Αγγειοπλαστική 
- Χαλκοτεχνία 
 
 
 
 

∆ραµατική τέχνη 
-Θεατρικό παιχνίδι - ∆ραµατοποίηση 
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Για την επιτυχή και αποτελεσµατική υλοποίηση του ερευνητικού µας 

προγράµµατος απαιτείται ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων, µέσω των οποίων θα 

αναπτυχθούν οι επιδιωκόµενοι στόχοι. Τα παιδιά γίνονται µικροί ερευνητές, άλλοτε 

εργάζονται ατοµικά, διαβάζοντας ή γράφοντας, και άλλοτε συλλογικά, σε 

διαµορφωµένες οµάδες, άλλοτε ζητούν τη συνδροµή των νηπιαγωγών, και άλλοτε 

αναζητούν πληροφορίες από βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, και όποια άλλα εποπτικά 

µέσα που διαθέτουν.  

Η ερευνήτρια βοηθά τους µικρούς µαθητές στην κατανόηση της Ιστορίας και 

στην «αναβίωση» του παρελθόντος, παρέχοντας τα κατάλληλα ερεθίσµατα και 

ενσωµατώνοντας τις εµπειρίες των παιδιών για το χρόνο  στην καθηµερινή 

πρακτική τους (βλ. Παράδειγµα 1), προσδιορίζει ποιες δεξιότητες αυτή επιδιώκει 

να τους βοηθήσει να αναπτύξουν µέσω των δραστηριοτήτων τους - τη δυνατότητα 

να κάνουν έρευνα µέσω της χρήσης της σχολικής βιβλιοθήκης, πολυµέσων και 

άλλων εποπτικών µέσων, να εξοικειωθούν µε τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού,  

να κατανοήσουν  το νέο λεξιλόγιο, να κάνουν χρήση των ιστορικών γνώσεων που 

προσλαµβάνουν.  

Γενικά, σχεδιάσαµε τις δραστηριότητες, αποτυπώνοντας «δεξιότητες 

διαθεµατικές», όπως δεξιότητα επικοινωνίας (οµιλία-ακρόαση-ανάγνωση-γραφή), 

δεξιότητα αποτελεσµατικής χρήσης των αριθµών και των µαθηµατικών εννοιών 

και αξιοποίησή τους στην καθηµερινή ζωή, (εικόνες 1&2,φύλλα εργασίας 1&2), 

δεξιότητα συνεργασίας σε οµαδικές εργασίες, δεξιότητα χρήσης ποικίλων πηγών, 

ικανότητα επίλυσης προβληµάτων µέσα από την καλλιέργεια των απαραίτητων  

στρατηγικών σχεδιασµού, ελέγχου, ανατροφοδότησης. 

 

 

1.3.3. Ο ρόλος της ερευνήτριας στην ανάπτυξη της παρέµβασης 
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Προκειµένου να διαδραµατίσουν τα παιδιά ενεργό ρόλο στη διαδικασία 

µάθησης αναπτύχθηκε στην αρχή ένα υποστηρικτικό πλαίσιο κλίµατος 

εµπιστοσύνης, αποδοχής, µέσα από το οποίο τα παιδιά βοηθήθηκαν να εκφραστούν 

ελεύθερα και να αναλάβουν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της οµάδας. ∆όθηκε 

έµφαση στη διαµόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων για την ενθάρρυνση και τη 

διευκόλυνση του δηµιουργικού παιχνιδιού, ως βασικού µέσου για την προσέγγιση 

µαθησιακών και αναπτυξιακών στόχων. Στο ∆ΕΠΠΣ (2002) για το Νηπιαγωγείο 

αναφέρεται ότι µέσα από το παιχνίδι, το οποίο εµφανίζεται µε πολλές µορφές στο 

νηπιαγωγείο το παιδί παίζει, αναπτύσσεται, ανακαλύπτει, πειραµατίζεται, ελέγχει, 

ανακατασκευάζει ιδέες και υποθέσεις, αξιολογεί τις ανακαλύψεις του, 

σταθεροποιεί έννοιες.  

Καθορίσαµε τους επιδιωκόµενους στόχους, ακούσαµε µε προσοχή τις 

προτάσεις τις ιδέες και τις προτάσεις των µικρών µαθητών και υιοθετήσαµε 

επεκτάσεις που προέκυψαν από τα ίδια για την ανάπτυξη περισσοτέρων 

δραστηριοτήτων από αυτές που αρχικά είχαµε προβλέψει, όπως την 

αλληλεπίδραση µε την Α’ Γυµνασίου, την έκθεση σχολικών δραστηριοτήτων στο 

Ηράκλειο. 

      Στηρίζοντας την ερευνητική µας παρέµβαση στις απόψεις του Vygotsky 

και του  Bruner στο ότι δηλαδή, η σκέψη αποτελεί προϊόν οικοδόµησης των 

γνώσεων και πως αναπτύσσεται στο πλαίσιο συνεργατικών δραστηριοτήτων 

ανάµεσα σε παιδιά και ενηλίκους, δώσαµε µεγάλη σηµασία στο ρόλο της 

διαδικασίας του πλαισίου στηρίγµατος (scaffolding) (Harel, 1991� Nardi, 1996 

�Yelland & Masters, 1994 � Yelland & Masters, 1995a � Yelland & Masters, 1995b 

� Fisher, 1996 �Yelland & Masters, 2007) και το ρόλο της διαµεσολάβησής µας ως 

ενήλικες στη διαδικασία µάθησης. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι µαθητές, ενώ η ερευνήτρια λειτούργησε ως 

συντονίστρια και κάποιες φορές ως συµπληρωµατική πηγή γνώσης. Τις πρώτες 

µέρες, ο ρόλος µας ήταν περισσότερο κατευθυντικός, λόγω της απουσίας εµπειριών  

συνεργατικότητας και επικοινωνίας από πλευράς των παιδιών, λόγω αρχής του 

νέου σχολικού έτους. Αργότερα, µέσα από την ωρίµανση και τις συνεχείς σχετικές 

εµπειρίες, ο ρόλος µας εξελίχθηκε σε αυτό του παρατηρητή, συντονιστή (Κακανά, 

Καζέλα, & Ανδριοπούλου, 2005).  

 Προσπαθήσαµε, σταδιακά, ο ρόλος µας να είναι διακριτικά επιβοηθητικός, 

ενθαρρυντικός, καθοδηγητικός, εφόσον και όπου χρειάζεται, προκειµένου να 
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στηρίξουµε και να ενθαρρύνουµε τα παιδιά να ανακαλύψουν, να κατανοήσουν και 

να κατακτήσουν την ιστορική γνώση, µέσα από την εµπλοκή τους µε τις 

δραστηριότητες µε και χωρίς τον υπολογιστή, σε ένα παιγνιώδες περιβάλλον 

µάθησης. Προσπαθήσαµε, µε άλλα λόγια, να βοηθήσουµε τα παιδιά -µε 

κατάλληλες δραστηριότητες και εµπειρίες µε τον υπολογιστή ως υποστηρικτικό 

εργαλείο µάθησης σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον µάθησης µε όρους 

εποικοδοµητικής επικοινωνίας- να µυηθούν και να υιοθετήσουν έναν ιστορικό, 

κριτικό τρόπο σκέψης και δράσης, κάνοντας χρήση χρονικών εννοιών και πιο 

συγκεκριµένα της έννοιας του χρόνου, της έννοιας της χρονικής ακολουθίας και 

της έννοιας της αλλαγής. 

Για το λόγο αυτό σχεδιάσαµε κατάλληλες διερευνητικές ερωτήσεις, τις οποίες 

θέσαµε στα παιδιά κατά τη διάρκεια της ερευνητικής µας παρέµβασης, µε σκοπό 

να κεντρίσουµε, ενισχύσουµε, προωθήσουµε την σκέψη των παιδιών και να τα 

προτρέψουµε να εκφράσουν ιστορικό λόγο. Χρησιµοποιήσαµε διάφορα είδη 

ερωτήσεων (κλειστές, ανοιχτές, συµπληρωµατικές), οι οποίες ενεργοποίησαν 

διαφορετικές γνωστικές λειτουργίες ανάλογα, µε την µαθησιακή ετοιµότητα του 

κάθε παιδιού, που παρακίνησαν τα παιδιά να σκεφτούν σε ανώτερα γνωστικά 

επίπεδα. ∆ιατυπώσαµε, συνήθως, ανοιχτές ερωτήσεις που δεν επιδέχονται µια και 

µόνο απάντηση και αποφεύγαµε να χαρακτηρίσουµε τη θέση των παιδιών ως 

σωστή ή λάθος, αξιοποιώντας τα λάθη των παιδιών στη µαθησιακή διαδικασία και  

αποφεύγοντας να δίνουµε έτοιµες απαντήσεις, ενθαρρύναµε τη λεκτική συµµετοχή 

των παιδιών, προτρέποντάς τα να κάνουν υποθέσεις υποβάλλοντας κατάλληλες 

ερωτήσεις και παρέχοντάς τους ευκαιρίες για να τις δοκιµάζουν, να τις 

επιβεβαιώνουν ή να τις αναθεωρούν, όπως: «Τι νοµίζεις ότι θα συµβεί αν…..». 

Τέλος,  προτρέπαµε µε κατάλληλες ερωτήσεις τα παιδιά να εκφράζουν τις 

επιθυµίες και τις προθέσεις τους, να περιγράφουν, να εξηγούν, να 

επιχειρηµατολογούν, να δικαιολογούν.  

Καθοδηγήσαµε  και υποστηρίξαµε τη µάθηση των παιδιών: τα βοηθήσαµε να 

συνδέσουµε τη νέα γνώση µε προηγούµενες εµπειρίες τους κι αυτά που είχαν µάθει 

σε άλλες µαθησιακές περιοχές, διευκρινίσαµε, δώσαµε ανατροφοδότηση για την 

πορεία της δράσης ή της σκέψης τους, λειτουργήσαµε ως µοντέλο συµπεριφορών, 

στάσεων και τρόπων σκέψης. Η υποστήριξη αυτή συνήθως έπαιρνε τη µορφή 

διαλόγου µεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιού (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το 

Πρόγραµµα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, 2011).  
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Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις που υλοποιήσαµε στην εργασία µας 

προϋποθέτουν συλλογική δραστηριότητα, αλληλεπιδράσεις, εργασία σε οµάδες στο 

πλαίσιο της επίτευξης των συγκεκριµένων µαθησιακών στόχων (Helm & Katz, 

2002 � Bredekamp & Copple, 1998) και της µάθησης µέσα σε οµαδοσυνεργατικά 

περιβάλλοντα (Green & Rechis, 2006). 

 Λειτουργήσαµε ως διαµεσολαβητές στην προσπάθεια του παιδιού να 

εκφραστεί, να επικοινωνήσει, να ανταποκριθεί στα διάφορα ερεθίσµατα. Αφήσαµε 

τα παιδιά να πάρουν µόνα τους αποφάσεις, να αυτενεργήσουν, να επιλύσουν 

προβλήµατα. ∆εν επιβάλλαµε αλλά προτείναµε λύσεις και δίναµε τις κατάλληλες 

πληροφορίες, όταν  µας ζητήθηκαν (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραµµα 

Σπουδών του Νηπιαγωγείου, 2011). 

∆ώσαµε τη δυνατότητα στα παιδιά να διαµορφώσουν µόνα τους κανόνες για 

την καλλίτερη λειτουργία της οµάδας, τα ενθαρρύναµε να βρίσκουν µόνα τους 

λύσεις όταν δυσκολεύονται, λειτουργώντας ως µοντέλο για την προώθηση της 

ενσυναίσθησης (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραµµα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου, 2011). Υπενθυµίσαµε π.χ. κανόνες που έχουν ορισθεί από την 

οµάδα, ενισχύσαµε την αυτοπεποίθηση του παιδιού µε σχόλια ή την αυτενέργεια µε 

ερωτήσεις όπως «εσύ τι νοµίζεις ότι θα µπορούσες να κάνεις;», κάναµε προτάσεις 

που βοήθησαν στην επίλυση συγκρούσεων («νοµίζω ότι και οι δύο έχετε δίκιο. 

Σκέψου έναν τρόπο για να είσαστε και οι δύο ικανοποιηµένοι») (Οδηγός 

Εκπαιδευτικού για το Πρόγραµµα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, 2011). Ιδιαίτερη 

έµφαση δώσαµε στο κλίµα αποδοχής, συνεργασίας και επικοινωνίας που 

διαµορφώσαµε στην τάξη αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών µε την 

νηπιαγωγό και µεταξύ τους. 

 Ενθαρρύναµε τη δηµιουργικότητά τους, αποφεύγοντας να παρεµβαίνουµε, 

τους υπενθυµίζαµε να είναι συνεπείς στις επιλογές τους, και τα υποστηρίξαµε στα 

διαδοχικά στάδια που περάσανε για την κατάκτηση της γνώσης, σύµφωνα µε το 

Vygotsky.  ∆ίναµε συνεχώς ευκαιρίες στα νήπια να εκφράζονται, να αναπτύξουν 

επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, να θέτουν στόχους, να 

προβληµατίζονται, να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, να παίρνουν 

πρωτοβουλίες, να συµµετέχουν ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία, να γίνονται 

καλοί ακροατές. 

 Οργανώσαµε συχνά διερευνήσεις αναγνωρίζοντας τη σηµασία τους ως 

µαθησιακό πλαίσιο και αξιοποιήσαµε τα ερωτήµατα και την περιέργεια των 
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παιδιών, αλλά παράλληλα διαπραγµατευτήκαµε µαζί τους και τη διερεύνηση 

ερωτηµάτων που εµείς θεωρήσαµε κατάλληλα και ενδιαφέροντα για τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας. Παρατηρήσαµε και καταγράψαµε την εξέλιξη των νηπίων µέσα 

από τη συµµετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες, υποβάλλοντας κατάλληλες 

ερωτήσεις, χρησιµοποιώντας  κατάλληλο λεξιλόγιο όπως «τί νοµίζεις;» (ζητώντας 

την άποψη του παιδιού χωρίς να περιµένουµε συγκεκριµένη απάντηση), «πώς το 

ξέρεις;» (ζητώντας να αιτιολογήσει την άποψή του), «είσαι σίγουρος;» 

(προωθώντας την έκφραση επιχειρηµάτων), «ποιός νοµίζεις ότι έχει δίκιο;» 

(παρακινώντας το παιδί να συγκρίνει διαφορετικές απόψεις και επιχειρήµατα).  

Εξηγήσαµε στους γονείς, από την αρχή της χρονιάς, τη σηµασία της 

αµφίδροµης επικοινωνίας και της συνέχειας των µαθησιακών εµπειριών µεταξύ 

νηπιαγωγείου και σπιτιού και εµπλέκαµε τις οικογένειες στη µάθηση των παιδιών 

συστηµατικά και µε συγκεκριµένους τρόπους (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το 

Πρόγραµµα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, 2011). 

 

 

 

1.3.4. Η δοµή της παρέµβασης (χρονική διάρκεια και φάσεις) 

 

 

Το ερευνητικό πρόγραµµα διήρκεσε περίπου 5 µήνες, από τα µέσα Οκτωβρίου  

έως τα τέλη Μαρτίου, ενώ η   παρουσίασή του από τους µικρούς µαθητές στους 

γονείς τους και στην τοπική κοινωνία έγινε στη λήξη του σχολικού έτους. 

Το ερευνητικό πρόγραµµα εξελίχτηκε σε τρεις φάσεις: η πρώτη 

«Προετοιµασία πριν την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού» 

πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα του νηπιαγωγείου µε τη βοήθεια ως 

υποστηρικτικού εργαλείου πληροφόρησης τον υπολογιστή, η δεύτερη 

«Σχεδιασµός και πραγµατοποίηση µιας επίσκεψης στον Αρχαιολογικό χώρο 

της Κνωσού» στον αυθεντικό ιστορικό χώρο των ανακτόρων της Κνωσού και η 

τρίτη «Φάση Εµπέδωσης-Επεξεργασία στην σχολική αίθουσα  µετά την 

επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο» στην αίθουσα του νηπιαγωγείου και πάλι.  

Ειδικότερα αναφέρουµε κάποια παραδείγµατα και για τις τρεις φάσεις: 
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1.3.4.1. Πρώτη Φάση: «Προετοιµασία πριν την επίσκεψη στον 

αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού» 

 

Παράδειγµα 1 

«Αναβίωση» του παρελθόντος, παρέχοντας τα κατάλληλα ερεθίσµατα και 

ενσωµατώνοντας τις εµπειρίες των παιδιών για το χρόνο  στην καθηµερινή 

πρακτική τους 

 

Στόχοι: 

• Να αναπαριστούν, να διηγούνται γεγονότα σύµφωνα µε τη χρονική 

τους ακολουθία. 

• Να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου και της αλλαγής. 

• Να ενσωµατώσουν τις εµπειρίες των  παιδιών για το χρόνο  στην 

καθηµερινή πρακτική τους. 

 

Οι πίνακες του καιρού, του ηµερολογίου του κάθε µήνα, των ηµερών είναι 

αναρτηµένοι µόνιµα, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, στη «γωνιά της 

συζήτησης» και τα παιδιά µέσω πολλών δραστηριοτήτων κατακτούν σταδιακά 

διάφορες χρονικές έννοιες, όπως την έννοια της χρονικής ακολουθίας, της 

χρονολόγησης, της αλλαγής. Επιλέγουµε το µηνιαίο ηµερολόγιο, αντί τις ατοµικές 

καρτέλες µε την ηµεροµηνία της κάθε µέρας, για να εξοικειωθούν µε µοτίβα 

(κανονικότητες) που υπάρχουν στην καθηµερινή ζωή (π.χ. οι µέρες της εβδοµάδας 

που επαναλαµβάνονται), να παρατηρήσουν τις αλλαγές στα καιρικά φαινόµενα 

καθώς αλλάζουν οι εποχές, να µάθουν το σχετικό λεξιλόγιο (Οδηγός 

Εκπαιδευτικού για το Πρόγραµµα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, 2011). 
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                    Εικόνα 1: Ο καιρός το µήνα Οκτώβριο           Εικόνα 2: Το ηµερολόγιο του µήνα 

 

Ειδικότερα, τα µικρά παιδιά  «διδάσκονται» την έννοια της ακολουθίας, µε τη 

βοήθεια του ηµερολογίου της «γωνιάς της συζήτησης» του Νηπιαγωγείου (εικόνα 

2). Καθηµερινά, ξεκινώντας από την 1η Οκτωβρίου 2010, τα παιδιά  σβήνουν µε 

ένα Χ την προηγούµενη ηµέρα. Παράλληλα, τα παιδιά ενθαρρύνονται να 

απαριθµούν και να αριθµούν, για να εξοικειωθούν µε τα ονόµατα και τη σειρά της 

ακολουθίας των φυσικών αριθµών και να συνειδητοποιήσουν προοδευτικά ότι το 

καθετί αριθµείται µόνο µία φορά, ότι ο τελευταίος αριθµός στη σειρά αρίθµησης 

του µήνα Οκτωβρίου αναφέρεται στην ηµέρα που βρισκόµαστε κάθε φορά.  

Στον αντίστοιχο πίνακα καιρού (εικόνα 1) τα παιδιά ζωγραφίζουν έναν ήλιο, 

ένα σύννεφο, βροχή, χιόνι, αέρα που αντιστοιχούν στον καιρό της κάθε µέρας. 

Βάζοντας, λοιπόν, τα παιδιά µπροστά σε καταστάσεις απαρίθµησης, τα βοηθάµε να 

συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για µία απαρίθµηση απόλυτα χρήσιµη για την 

επίλυση προβληµάτων της καθηµερινής µας ζωής, δίνοντας ευκαιρίες να 

αναφερθούν σε χρονικές έννοιες όπως «σήµερα», «αύριο», «χθες» ( Στραταριδάκη, 

2006). 

 Με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας (εικόνα 3 & 4) δίνονται επίσης ευκαιρίες 

για την εκµάθηση των ηµερών της εβδοµάδας, του µήνα, των εποχών, της ώρας. 
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Φύλλα εργασίας 1 & 2 : Φύλλα εργασίας για το χρόνο 

 

 

Παράδειγµα 2 

Τοιχογραφία  οι «Γαλάζιες Κυρίες» και ο «Πρίγκιπας µε τα κρίνα» 

 

Στόχοι: 

• Εντοπισµός / Κατανόηση οµοιοτήτων και διαφορών στην ενδυµασία 

των Μινωιτών και των κατοίκων της σηµερινής Κρήτης 

• Να κατακτήσουν ιστορικούς όρους και νέες λέξεις.  

• Να συσχετίσουν στοιχεία καθηµερινότητας της µινωικής εποχής µε τη 

σηµερινή εποχή. 

• Να παρατηρήσουν, να περιγράψουν αρχαιολογικά ευρήµατα  και να 

αντιληφθούν ότι µέσα από την παρατήρηση και τη µελέτη των πηγών 

τεκµηριώνουµε τις ιστορικές πληροφορίες. Και στη συνέχεια να εξοικειωθούν µε 

τη διαδικασία άντλησης πληροφοριών από πρωτογενείς πηγές και εξαγωγής 

ιστορικών συµπερασµάτων.  

• Να κατακτήσουν ιστορικούς όρους και νέες λέξεις. 

• Να συνδέσουν τον ιστορικό χώρο της Κνωσού µε τη ζωή των 

ανθρώπων παλαιότερων  εποχών. 

• Να εντοπίσουν, να κατανοήσουν διαφορές και οµοιότητες στην 

ενδυµασία των Μινωιτών και των κατοίκων της σηµερινής Κρήτης (να 

αντιληφθούν πως τα ρούχα αλλάζουν από εποχή σε εποχή). Να προσεγγίσουν µε 

βιωµατικό τρόπο τον τρόπο ένδυσης των ανθρώπων µιας άλλης εποχής η οποία 
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αντανακλάται στα µνηµεία ενός συγκεκριµένου αρχαιολογικού χώρου, της 

Κνωσού. 

• Να αντιληφθούν ότι οι δραστηριότητες και η καθηµερινότητα των 

ανθρώπων καθρεφτίζονται και στην τέχνη. 

• Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, να κατανοήσουν την αξία της 

οµαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης. 

 

Η νηπιαγωγός κατά τη διάρκεια των παραπάνω ερωτήσεων της δίνεται η 

δυνατότητα να εµπλουτίζει τις γνώσεις των παιδιών µε νέες λέξεις και να βοηθήσει 

τους µικρούς µαθητές να παράγουν ιστορικό λόγο. Από την παρακολούθηση της 

εικονικής περιπλάνησης «Τα Ανάκτορα της Κνωσού του χθες και του σήµερα» τα 

παιδιά πληροφορούνται για τις γυναίκες Μινωίτισσες και πιο συγκεκριµένα  ότι 

φορούσαν  χρυσά κοσµήµατα, όπως σκουλαρίκια («ενώτια»), βραχιόλια («ψέλια»), 

δαχτυλίδια, περιδέραια, χτένια, τα οποία είτε κατασκευάζονταν στο νησί, είτε τα 

έφερναν από την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ασία» (η νηπιαγωγός δείχνει τα σηµεία 

στο χάρτη) και ότι οι «Γαλάζιες Κυρίες» ήταν µακιγιαρισµένες τόσο έντονα όσο οι 

πιο µοντέρνες σηµερινές γυναίκες». Τα παιδιά παρατηρούν ακόµα πως οι άντρες την 

εποχή εκείνη δε φορούσαν παντελόνια, σε αντίθεση µε το παρόν, αλλά ωστόσο πως 

άντρες και γυναίκες είχαν παρόµοια ενδυµασία, όπως άλλωστε συµβαίνει και 

σήµερα. Η νηπιαγωγός βοηθά τα  παιδιά να χρησιµοποιήσουν εικόνες από 

τοιχογραφίες ως µέσα για την προσέγγιση του παρελθόντος. 

 Τι είναι όµως τοιχογραφία; Η ερευνήτρια πρέπει να αποσαφηνίσει τον όρο 

«τοιχογραφία» µε την διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων που σχετίζονται µε το 

παρελθόν και το παρόν όπως: «Τι βλέπετε; Τι παρατηρείτε; Τι σας κάνει εντύπωση; 

Οι γυναίκες αυτές είναι ντυµένες µε τα ίδια ρούχα;  Σε ποια εποχή λέτε να ζούσαν; 

Πώς ζούσαν οι Μινωίτες; Πώς ζούµε εµείς σήµερα; Θέλετε όµως να µάθουµε πως 

ντύνονταν οι Μινωίτες και οι Μινωίτισσες την εποχή εκείνη; Πώς θα καταλάβουµε 

πως ντύνονταν εκείνα τα πολύ µακρινά χρόνια; Για να παρατηρήσουµε αυτές  τις 

εικόνες. Τι βλέπετε; Πού ζωγράφισε ο ζωγράφος; Γιατί;  Στις µέρες µας 

ζωγραφίζουµε πάνω σε τοίχους; Αν ναι, πού; Αν οι γαλάζιες κυρίες ζούσαν σήµερα 

πώς θα ήταν χτενισµένες; Σκέφτεστε ένα µικρό διάλογο ανάµεσα στις «Γαλάζιες 

κυρίες. Φανταστείτε τι θα µπορούσε να λέει η µία στην άλλη; Φανταστείτε ότι 

βρίσκεστε µέσα στην εικόνα. Τι θα βλέπατε; Πού βρίσκονται; Τι παρατηρείτε σχετικά 
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µε τα ρούχα και τα παπούτσια των γυναικών; Φορά κοσµήµατα ο Πρίγκιπας; Τι είναι 

διαφορετικό στο ντύσιµο ενός σηµερινού άντρα της περιοχής της Κνωσού; Τι 

παρατηρείτε σχετικά µε τα ρούχα και τα παπούτσια των ανδρών; Τα ρούχα που 

φορούσαν τότε οι Μινωίτες και οι Μινωίτισσες είναι τα ίδια µε αυτά που εµείς 

φοράµε σήµερα; Τι άλλαξε;» 

Τα παιδιά παριστάνουν τον τρόπο µε τον οποίο θα περπατούσαν ή θα µιλούσαν 

τα πρόσωπα των τοιχογραφιών. Άλλα παιδιά φαντάζονται ότι κάνουν ένα  διάλογο 

µε ένα  πρόσωπο της τοιχογραφίας (Παιδί και Γλώσσα). Άλλα σκέφτονται πώς θα 

ήταν ντυµένες οι Κυρίες σήµερα, αν ζούσαν στο παλάτι της Κνωσού την εποχή του 

χαλκού και πώς αν ζούσαν στη σηµερινή εποχή (βλ. φύλλα εργασίας 3 & 4), ενώ 

άλλα ζωγραφίζουν τον πρίγκιπα µε τα κρίνα, ενώ συµπληρώνουν και τη λέξη που 

λείπει, τη λέξη, δηλαδή, κρίνα (βλ. φύλλο εργασίας 4). 

 

             

Φύλλα εργασίας 3 & 4:  Έννοια της αλλαγής 

 

Έτσι, τα πρόσωπα των τοιχογραφιών, αποκτούν ταυτότητα, ενώ ορίζεται ο 

χώρος και ο χρόνος δράσης τους. Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες, όµως, 

τα παιδιά µαθαίνουν  νέες λέξεις, όπως τοιχογραφία, ψέλια, ζώµα, αγγείο, κρίνα, 

αρχαιολογικός χώρος, µουσείο, πρωτότυπο, αντίγραφο  κ.ά., ενώ καλούνται να 

εµπλουτίσουν το αλφαβητάρι της τάξης µε τις νέες αυτές λέξεις. 
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Παράδειγµα 3 

Οµαδικές εργασίες 

Τα ανάκτορα της Κνωσού πριν και µετά το σεισµό 

 

Στόχοι: 

• Να αναπαριστούν, να διηγούνται γεγονότα σύµφωνα µε τη χρονική 

τους ακολουθία. 

• Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, να κατανοήσουν την αξία της 

οµαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης. 

• Να ασκηθούν τα παιδιά στο πώς να µαθαίνουν από τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα  και να απολαµβάνουν τη διαδικασία αυτή µέσα από την εµπλοκή τους 

σε κάθε είδους δραστηριότητες που ακολούθησαν. 

• Να αντιληφθούν τη λειτουργία και τη σηµασία του αρχαιολογικού 

χώρου για τη ζωή των ανθρώπων της κοινωνίας εκείνης της εποχής και να 

κατανοήσουν τη διαχρονικότητα της ανθρώπινης παρουσίας, των ανθρώπινων 

αναγκών στο χώρο που ζούµε σήµερα, κάνοντας ενδεικτικές συγκρίσεις ανάµεσα 

στο τότε και στο τώρα. 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα ανάκτορα της Κνωσού, πώς θα ήταν πριν και µετά 

τον καταστρεπτικό σεισµό του 1700 π.Χ. (εικόνα 3 & 4), µε στόχο να εκφραστούν 

µέσω των διάφορων τεχνικών, των εικαστικών, του κολάζ και να κατανοήσουν την 

έννοια του χρόνου, της ακολουθίας  και της αλλαγής µέσα στον χρόνο, να κάνουν 

εκτιµήσεις, να αναφέρουν τις ενέργειές τους κατά την πραγµατοποίηση µιας 

κατασκευής µε  την αναπαράσταση γεγονότων σύµφωνα µε τη χρονική τους 

ακολουθία (τη σωστή χρονική σειρά,  όπως πρώτα, ύστερα, µετά), να διατυπώνουν 

απορίες, υποθέσεις και προβλήµατα (βλ. εικόνα 5) και να προβαίνουν τέλος στην 

επίλυσή τους. 
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Εικόνα 3: «Πριν το σεισµό»                 Εικόνα 4: «Μετά το σεισµό» 

 

Στη συνέχεια η ερευνήτρια µε τα κατάλληλα ερωτήµατα προτρέπει τα παιδιά 

να σκεφτούν: «Τι άλλαξε στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού; Τι έµεινε ίδιο; 

Ποιες µεταβολές υπέστη στο πέρασµα του χρόνου; Έχει διατηρηθεί ο αρχαιολογικός 

χώρος ολόκληρος; Αν όχι, ποια τµήµατα νοµίζετε ότι  λείπουν;» Συζητάµε για τις 

µεταβολές, τις φθορές στη ροή του χρόνου ως αποτέλεσµα είτε του χρόνου, είτε 

του ανθρώπου, για τις  αλλαγές που συνέβησαν στον αρχαιολογικό χώρο της 

Κνωσού. 

 

 

Εικόνα 5:  Αφίσα «πριν-κατά τη διάρκεια- µετά  το σεισµό» 
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Παράδειγµα  4 

Ανασκαφές στην αυλή του νηπιαγωγείου 

 

∆ώσαµε στα παιδιά τη δυνατότητα στα παιδιά να πειραµατιστούν µε διάφορα 

αρχαιολογικά ευρήµατα,  σκάβοντας στην αυλή του Νηπιαγωγείου. Στη συνέχεια, 

στην ολοµέλεια, η κάθε οµάδα δείχνει τα αντικείµενα που βρήκε, κάνοντας 

διαπιστώσεις για το τι µπορεί να είναι, πώς ονοµάζονται, ποια η πιθανή χρήση 

τους. Κάθε οµάδα παιδιών παρουσιάζει τις παρατηρήσεις αυτές στην άλλη οµάδα 

µε τη µορφή αφήγησης, δραστηριότητα  που τους επιτρέπει να ασκήσουν τον 

προφορικό τους λόγο. Παράλληλα, µε τη βοήθεια των φωτογραφιών που βγάζουν 

συζητούν για την εµπειρία τους. Με τον τρόπο αυτό γίνεται µια προσπάθεια να 

διατυπώσουν ιστορικό λόγο, καθώς αναπαράγουν και ανασυνθέτουν πληροφορίες 

που έχουν συλλέξει σχετικά µε το παρελθόν. 

 

Τελικό αποτέλεσµα: Ηµερολόγιο ανασκαφής 

 

Η ερευνήτρια λέει στα παιδιά: «Φανταστείτε πως είστε αρχαιολόγοι και ότι 

µόλις ανακαλύψατε έναν οικισµό. Γράψτε στο ηµερολόγιο της ανασκαφής για τα 

αντικείµενα που βρήκατε». 

Οι µαθητές-αρχαιολόγοι αφού εξετάσουν τα αγγεία που κρατούν στα χέρια 

τους και τα ταυτίσουν, ως προς το όνοµα και τη χρήση τους, συµπεραίνουν σε ποιο 

χώρο του ανακτόρου µπορεί να ήταν. Τέλος, παίρνουν µια φόρµα καταγραφής, 

παρόµοια µε αυτή που χρησιµοποιούν οι αρχαιολόγοι στο µουσείο, και 

καταγράφουν τα αντικείµενα που µελέτησαν (Παιδί και Γλώσσα- Μαθηµατικά- 

Ιστορία). 

Με ερωτήσεις βοηθάµε τα παιδιά να συµπληρώσουν τη φόρµα καταγραφής, το 

ηµερολόγιο δηλαδή της ανασκαφής (εικόνα 6). Στόχος των ερωτήσεων είναι η 

διήγηση γεγονότων σύµφωνα µε τη χρονική τους ακολουθία, ο εντοπισµός 

αλλαγών µε το πέρασµα του χρόνου, η ενεργοποίηση της παρατηρητικότητας και 

της κρίσης των παιδιών καθώς και η κατανόηση της σηµασίας των ευρηµάτων για 

την εξαγωγή συµπερασµάτων. Παράλληλα, στόχος είναι να ασκηθεί η 

παρατηρητικότητα και η κριτική τους ικανότητα, να κατανοήσουν την εµπειρία της 

ανασκαφής ως αποτέλεσµα σκέψεων και συναγωγής συµπερασµάτων, π.χ. αν ο 

αρχαιολόγος- µαθητής  έβρισκε κοµµάτια από σπασµένα αγγεία θα καταλάβαινε 
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ότι πρόκειται για µαγειρικό χώρο  ή αν έβρισκε πήλινη επιγραφή θα συµπέραινε ότι 

πρόκειται για συνταγή. 

Τα παιδιά εργαζόµενα σε µικρές οµάδες προσπαθούν να ανακαλύψουν τα 

αντικείµενα που βρήκαν θαµµένα στην αυλή του σχολείου τους από τι υλικό είναι 

κατασκευασµένα, να φανταστούν τη χρήση τους, το χρώµα, το ύψος του 

αντικειµένου που ανακάλυψαν στον αύλειο χώρο τους σχολείου τους. Οι µικροί 

µαθητές στο ηµερολόγιο ανασκαφής (βλ. Παράρτηµα Β) περιγράφουν τις πέτρες, 

τα τούβλα, τις τοιχογραφίες, τα αγγεία που βρήκαν από τις ανασκαφές τους και στη 

συνέχεια συγκρίνουν σε τι διαφέρουν από τα σηµερινά. Από τη σύγκριση 

οδηγούνται στην χρονολογική κατάταξη και την τοποθέτησή τους στο ιστορικό 

γίγνεσθαι, ενώ κατακτούν ιστορικούς όρους και νέες λέξεις (π.χ. τοιχογραφία, 

αρχαιολογικός χώρος, µουσείο, πρωτότυπο, αντίγραφο, εποχή του χαλκού κ.ά.). 

 

 

Εικόνα 6: Ηµερολόγιο ανασκαφής 

 

Με την ολοκλήρωση της καταγραφής των αρχαιολογικών ευρηµάτων η κάθε 

οµάδα παρουσιάζει το σύνολο της εργασίας τους, τοποθετείται το ένα φύλλο κάτω 

από το άλλο και δένεται σε βιβλίο, που θα αποτελέσει υλικό στην έκθεση 

δραστηριοτήτων των Προγραµµάτων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού 

Ηρακλείου, στο ∆ήµο Ηρακλείου. 
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Παράδειγµα 5 

∆ηµιουργία παιχνιδιών 

1ο µινωικό παιχνίδι: «Η Γραµµή του χρόνου» 

 

Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες και  αναζητούν φωτογραφίες, από τους 

διάφορους σταθµούς της µινωικής εποχής (εποχή του χαλκού, εποχή των σεισµών, 

ανακάλυψη του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, σηµερινή εποχή των 

ανακτόρων της Κνωσού), από τον υπολογιστή της τάξης, (Παιδί και 

Πληροφορική), τις εκτυπώνουν και τις κολλάνε σε µικρά χαρτόνια. Στη συνέχεια 

πλαστικοποιούν τις εικόνες και τις τοποθετούν εξελικτικά πάνω στη γραµµή του 

χρόνου, µε τη βοήθεια της ειδικής αυτοκόλλητης χαρτοταινίας. 

 Το επιτραπέζιο, αυτό, παιχνίδι που τα ίδια τα παιδιά κατασκεύασαν (εικόνα 7) 

το ονοµάζουµε η «γραµµή του χρόνου» και έδωσε, από τη µια µεριά,  στα παιδιά τη 

δυνατότητα  να αφηγηθούν τη ζωή τους χρησιµοποιώντας λεξιλόγιο χρόνου και 

από την άλλη να βρούνε πότε γεννήθηκε ο Χριστός, πότε γεννήθηκαν, πότε 

χτίστηκαν και  πότε καταστράφηκαν τα ανάκτορα της Κνωσού, πότε έγιναν οι 

πρώτες ανασκαφές. Τα παιδιά ακόµα είναι σε θέση να απαντούν σε ερωτήσεις 

όπως: «Τι έγινε πριν από αυτό, τι έγινε µετά;  Τι έγινε πρώτα;» Τι έγινε τελευταία;». 

Η ερευνήτρια κατά τη διάρκεια που οι µικροί µαθητές παίζουν αυτό το µινωικό 

παιχνίδι θέτει ερωτήσεις του τύπου «Πότε συνέβη αυτό;»,  µε τρόπο  που έχει 

νόηµα για τα παιδιά, δηλαδή µε τη χρήση του εποπτικού υλικού. 

 

 

Εικόνα 7: Επιτραπέζιο παιχνίδι «η γραµµή του χρόνου» 
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Στόχοι, λοιπόν, της δραστηριότητας αυτής είναι η  αφενός η ψυχαγωγία και η  

κοινωνικοποίησή τους και αφετέρου η : 

• Προσέγγιση και αποσαφήνιση χρονικών εννοιών (γραµµή του χρόνου, 

έννοια ακολουθίας, έννοια αλλαγής).  

• Ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας. 

• Κατανόηση της αξίας της οµαδικής εργασίας  και της από κοινού 

ανακάλυψης. 

• Απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων, στρατηγικών 

σχεδιασµού, χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και 

επικοινωνίας. 

 

2ο µινωικό παιχνίδι - Τόµπολα «Τι έµεινε ίδιο - Τι άλλαξε;» 

 

Οι µικροί µαθητές αναζητούν εικόνες από τον υπολογιστή της τάξης,  από 

αγγεία, σκεύη και τροφές που έχουν σχέση µε τη µινωική διατροφή και 

κατασκευάζουν ένα µινωικό παιχνίδι, µια  τόµπολα µε τίτλο «Τι έµεινε ίδιο - Τι 

άλλαξε;» (βλ. εικόνα 8 & 9). 

Με το  µινωικό αυτό παιχνίδι, οι µικροί µαθητές εξοικειώνονται µε τις έννοιες 

της αλλαγής και της ακολουθίας, καθώς συγκρίνουν το παρόν µε το παρελθόν 

αναζητώντας και εντοπίζοντας τα αντικείµενα που χρησιµοποιούµε εµείς σήµερα 

στη θέση των αντικειµένων του παρελθόντος και αναφέροντας οµοιότητες και 

διαφορές. Το παιχνίδι αυτό επιτρέπει ακόµα στα παιδιά να ασκήσουν τον 

προφορικό τους λόγο και αβίαστα και µε παιγνιώδη τρόπο να διατυπώσουν 

ιστορικό λόγο. 
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Εικόνες 8 & 9: Τόµπολα «Τι έµεινε ίδιο - Τι άλλαξε;» 

 

Στα παιδιά µοιράζονται κάρτες που απεικονίζουν µινωικές τροφές και 

σηµερινές τροφές. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ενθαρρύνεται η συζήτηση 

µεταξύ τους, ώστε να κατανοήσουν, όσο το δυνατό καλύτερα τις τροφές που 

κατανάλωναν την «εποχή του χαλκού» και τις τροφές που καταναλώνουµε στη 

«σηµερινή εποχή», διακρίνοντας εύκολα «τι έµεινε ίδιο» και «τι άλλαξε» στις 

διατροφικές συνήθεις των Κρητικών (εικόνα 10) 

 

 

Εικόνα 10: Τα παιδιά παίζουν έχοντας ο καθένας από µία καρτέλα 

 

Συγκεντρώνουµε, λοιπόν, σε µια κάρτα τα σκεύη, σε ζευγάρια καρτών, που 

υπήρχαν τα παλιά χρόνια στα Ανάκτορα της Κνωσού και σε µια άλλη κάρτα τα 

σκεύη, σε ζευγάρια καρτών, που υπάρχουν σήµερα. Μια παραλλαγή του παιχνιδιού 

είναι να συγκεντρώσουµε σε µια κάρτα τις τροφές  που δεν υπήρχαν τα παλιά 
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χρόνια και σε µια άλλη κάρτα τις τροφές που υπάρχουν σήµερα  στη διατροφή µας. 

Οι µικροί µαθητές τοποθετούν ανά δύο τις όµοιες εικόνες πάνω στο µακετόχαρτο, 

λέγοντας για παράδειγµα, ένα µινωικό αγγείο εδώ και ένα µινωικό αγγείο εκεί, 

κάτω δεξιά. Όταν τοποθετήσουν όλα τα ζευγάρια τα κοιτούν για 1 λεπτό, µε τη 

βοήθεια µιας κλεψύδρας και στη συνέχεια αναποδογυρίζουν τις κάρτες 

προσπαθώντας εναλλάξ να θυµηθούν πού βρίσκονται τα όµοια κοµµάτια. Κερδίζει 

η οµάδα που θα βρει όλες τις όµοιες κάρτες σωστά. 

Τους επόµενους µήνες τα παιδιά, την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων, 

παίζουν τα παιχνίδια που τα ίδια επινόησαν, ενώ προτείνουν, κάτι το οποίο δεν 

είχαµε προβλέψει,  να πάνε να παρουσιάσουν το παιχνίδι τους στα παιδιά της Α’ 

Γυµνασίου, στο µάθηµα της Ιστορίας (εικόνα 11),  ύστερα από προτροπή ενός 

παιδιού, που η αδελφή του πηγαίνει Γυµνάσιο. 

 

 

 

Εικόνα 11: Αλληλεπίδραση µε τους µαθητές του Γυµνασίου στο µάθηµα της 

Ιστορίας 

 

Οι διδακτικές αυτές προσεγγίσεις  διευκολύνουν τη δηµιουργία συνδέσεων, 

ευνοούν  το διάλογο και τη βιωµατική µάθηση και τη συνεργασία µεταξύ των 

µελών της οµάδας (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραµµα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου, 2011). Πρόκειται για διάλογο, που όπως λέει ο Vygotsky 

«καλλιεργεί» τη µάθηση, δεν την επιβάλλει και στον οποίο παιδί και εκπαιδευτικός 

«σκέφτονται µαζί» και συν-οικοδοµούν τη γνώση, ενώ ο εκπαιδευτικός υιοθετεί 

υποστηρικτικό ρόλο και καθοδηγεί όπου χρειάζεται (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το 

Πρόγραµµα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, 2011). Ο εκπαιδευτικός ως πιο 

«έµπειρος» και αυτός που γνωρίζει τα κατάλληλα «εργαλεία» βοηθά µε τις 

ερωτήσεις και τα σχόλιά του το παιδί να οργανώσει, να εµβαθύνει και να επεκτείνει 

τη σκέψη του (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραµµα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου, 2011). 
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Στόχοι ήταν να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά για γλωσσική καλλιέργεια και 

εµπλουτισµό του λεξιλογίου τους (π.χ. αγγείο, αποθήκες, αποθηκευτικός χώρος, 

πιθάρια), να αναγνωρίσουν έννοιες, όπως χθες, σήµερα, αύριο, παλιά, να 

αντιληφθούν τη λειτουργία και τη σηµασία του αρχαιολογικού χώρου για τη ζωή 

των ανθρώπων της κοινωνίας εκείνης της εποχής και να κατανοήσουν τη 

διαχρονικότητα της ανθρώπινης παρουσίας, των ανθρώπινων αναγκών στο χώρο 

που ζούµε σήµερα, κάνοντας ενδεικτικές συγκρίσεις ανάµεσα στο τότε και στο 

τώρα, ανακαλύπτοντας οµοιότητες και διαφορές µε τη ζωή σήµερα. 

 

 

Παράδειγµα 6 

Εικονογράφηση της ιστορίας «Η µικρή πήλινη κατσαρολίτσα» 

 

 

Με τη βοήθεια µιας ιστορίας «Η πήλινη κατσαρολίτσα µε τα τρία πόδια», 

γίνεται συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής µιας ανασκαφής. Προσπαθούµε 

να φανταστούµε και να αναπλάσουµε την ιστορία ενός αρχαιολογικού ευρήµατος, 

της κατσαρολίτσας, από την ανακάλυψή της στον αρχαιολογικό χώρο ως την 

τοποθέτησή της στην προθήκη του µουσείου (βλ. Παράρτηµα Β). 

  Η ιστορία που αφηγείται η ερευνήτρια αποτελεί πηγή καλλιέργειας της 

γλωσσικής έκφρασης των παιδιών, αναφορικά µε τη χρήση ιστορικών όρων και 

εννοιών. Τα παιδιά ασκούνται στο να αναπαριστούν γεγονότα µε σωστή χρονική 

σειρά και µε πολλούς τρόπους (π.χ. εικονογραφούν την ιστορία και βάζουν τα 

βασικά θεµατικά της µέρη στη σωστή ακολουθία) (∆ΕΠΠΣ, 2002). Η ιστορία 

διαβάζεται και µπαίνει σε εξελικτική σειρά. Μέσα από τη µελέτη τεκµηρίων του 

παρελθόντος, οι µικροί µαθητές αναπτύσσουν κριτική στάση και τη 

δηµιουργικότητά τους, παράγουν προσωπικό ιστορικό λόγο και κατανοούν την 

έννοια της ακολουθίας και της αλλαγής. 

 

 

 

 

 

Παράδειγµα 7 
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Οµαδικές εργασίες 

 

Τα παιδιά βρίσκουν στον υπολογιστή της τάξης και από τη βιβλιοθήκη του 

νηπιαγωγείου  εικόνες από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήµερα. Η 

ερευνήτρια µοιράζει στα παιδιά τις κάρτες. Τις παρατηρούµε συζητώντας στην 

ολοµέλεια. Στη συνέχεια τα παιδιά  χωρίζονται σε οµάδες. Η πρώτη οµάδα 

φαντάζεται τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού πως είναι σήµερα (εικόνα 12), 

κόβοντας εικόνες και κολλώντας τις σε µικρά χαρτόνια, υλικό  που θα αποτελέσει 

µέρος του διαφηµιστικού τουριστικού εντύπου «Έλα να γνωρίσουµε τον 

Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού».  

 

  Εικόνα 12: Αναπαράσταση του αρχαιολογικού 

χώρου σήµερα 

 

Μια άλλη οµάδα κατασκευάζει µια αφίσα µε θέµα «από τι απειλείται σήµερα ο 

αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού» (εικόνα 13), γράφοντας φράσεις, µικρά σχόλια 

και παρατηρήσεις, που περιγράφουν την κάθε ζωγραφιά ξεχωριστά, µε στόχο να 

δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά για γλωσσική καλλιέργεια και εµπλουτισµό του 

λεξιλογίου τους (π.χ. όξινη βροχή, παράνοµη διακίνηση αρχαιοτήτων, 

αναστηλώσεις). Επίσης, µέσα από αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά καλούνται να 

βάλουν σε χρονική σειρά τις δικές τους αφηγήσεις, να συνειδητοποιήσουν τη 

σηµασία της πολιτιστικής τους κληρονοµιάς και την ανάγκη προστασίας των 

καταλοίπων του παρελθόντος, να αναπτύξουν τρόπους σύνδεσης µε τα εκθέµατα, 

ώστε να µπορέσουν να τα παρατηρήσουν και να τα µελετήσουν µόνα τους 

κατανοώντας την έννοια της ακολουθίας και της αλλαγής. 
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Εικόνα 13: Αφίσα: «Από τι απειλείται σήµερα ο αρχαιολογικός χώρος της 

Κνωσού» 

 

 

Παράδειγµα  8 

Οµαδικές εργασίες 

 

 

Μια οµάδα παιδιών ζωγραφίζει τις µινωικές αποθήκες (εικόνα 14), όπως τις 

φαντάζονται, ενώ µια άλλη κατασκευάζει πήλινα αγγεία για τις αποθήκες των 

ανακτόρων της Κνωσού  (εικόνες 15, 16 & 17). Τα παιδιά παίρνουν έτοιµο πηλό 

και κατασκευάζουν αγγεία, διακοσµώντας τα, ενώ παρατηρούν τις εικόνες από τα 

βιβλία της τάξης. Τα παιδιά κάνουν παραλληλισµούς µεταξύ των σκευών της 

εποχής τους (των σύγχρονων) και των παλαιών. Συγκρίνοντάς τα, αρχίζουν να 

αποκτούν την αίσθηση του παρελθόντος και ειδικότερα της αλλαγής 

(Στραταριδάκη, 2006), µαθαίνουν τη διαδικασία κατασκευής των αγγείων και 

κατανοούν τον πηλό ως κατασκευαστικό υλικό των Μινωιτών αγγειοπλαστών, 

εργασιών που το παιδί της σύγχρονης εποχής πρέπει να καταλάβει ότι αποτελούσαν 

τµήµα δραστηριοτήτων µιας διαφορετικής καθηµερινότητας για τον µινωικό 

αγγειοπλάστη.  
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Εικόνα 14: Μινωικές αποθήκες 

 

    

Εικόνες 15 &16: Αποτύπωση ιδεών µε πηλοπλαστική 

 

 

Εικόνα17: Τοποθέτηση στις προθήκες της γωνιάς του µουσείου 

 

Τα παιδιά, επίσης, χωρισµένα σε οµάδες  φαντάζονται πώς θα ήταν τα µινωικά 

µαγειρεία την εποχή του χαλκού (εικόνα 18 & 19). Οι µικροί µαθητές, λοιπόν, 

ζωγραφίζουν,  κολλάνε εικόνες που τύπωσαν από τον υπολογιστή της τάξης ή του 
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σπιτιού τους, εξηγώντας, γιατί επέλεξαν το συγκεκριµένο αντικείµενο. Στο τέλος 

παρουσιάζουν  στις υπόλοιπες οµάδες τις δηµιουργίες τους.  

 

 

Εικόνα 18: 1η οµάδα - Τα µαγειρεία της Κνωσού 

 

 

Εικόνα 19: 2η οµάδα - Το ανάκτορο της Κνωσού και τα µαγειρεία 

 

 Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, η  νηπιαγωγός τα ενθαρρύνει, λέγοντάς 

τους: «Αν θέλετε, παιδιά, τοποθετήστε τα σκεύη που προτιµάτε πάνω στους πάγκους 

των µινωικών µαγειρείων. Τα φαγητά έρχονταν στο τραπέζι πάνω σε δίσκους, µέσα 

σε ψάθινα καλάθια και σε πήλινα σκεύη, που θυµίζουν στο σχήµα τα δικά µας µπολ 

και τις πιατέλες Άραγε  την ηµέρα του σεισµού να µαγείρευαν κάποιο φαγητό στη 

χύτρα που βρέθηκε πάνω στην εστία;» (Ινστιτούτο Επιµόρφωσης-Περιφερειακό 

Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Κρήτης, 2007:34). Τα  παιδιά µαθαίνουν πως είναι 
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πιθανό η εστία να ήταν αναµµένη όταν ξέσπασε η µεγάλη πυρκαγιά και οι 

άνθρωποι τρέχοντας να γλιτώσουν άφησαν τη χύτρα στη θέση της. 

Ταυτόχρονα, µια άλλη οµάδα παιδιών (εικόνα 20) παρουσιάζουν φωτογραφίες 

από εικόνες, µαγειρικά και χρηστικά σκεύη δηλαδή, από διαφορετικές ιστορικές 

περιόδους, από µινωικά αγγεία και σκεύη καθώς και σύγχρονα µαγειρικά σκεύη, 

και κάνουν συγκρίσεις, κάνοντας αναφορά σε οµοιότητες και διαφορές κολλώντας 

τις φωτογραφίες σε δύο στήλες, «στην παλιά εποχή» και «στη σηµερινή εποχή». 

 

 

Εικόνα 20: 4η οµάδα- «τότε- τώρα» 

 

Βασικός στόχος της συµµετοχής των παιδιών στις οµαδικές - εικαστικές 

δραστηριότητες  είναι κυρίως η διαδικασία να αντιληφθούν τη χρονική ακολουθία 

γεγονότων και να  αναπαραστήσουν, να προβληµατιστούν, να συγκρίνουν και να 

εντοπίσουν αλλαγές ανάµεσα στο παρελθόν και το παρόν, να γνωρίσουν το εγγύς 

ανθρωπογενές περιβάλλον, γνωρίζοντας πώς χτίζεται ένα παλάτι (καταγράφουν τα 

στάδια κτισίµατος ενός µινωικού παλατιού, τα υλικά που χρειάζονται για την 

κατασκευή των σκευών, τις ειδικότητες των ατόµων που απασχολούνται). Τα 

παιδιά, παράλληλα, παρατηρούν, περιγράφουν τα αντικείµενα, ενθαρρύνονται δε 

να διατυπώνουν ερωτήµατα και να αναζητούν απαντήσεις τόσο µέσα από όσα ήδη 

γνωρίζουν όσο και µέσω πειραµατισµού ή διερεύνησης. Γίνεται  και πάλι αναφορά 

στα τεκµήρια του παρελθόντος. Στη βιβλιοθήκη του σχολείου υπάρχουν 

εικονογραφηµένα βιβλία που αφορούν τη Μινωική εποχή. Ζητάµε από τα παιδιά να 

φέρουν κι άλλα από το σπίτι τους,  προκειµένου να ψάξουµε και να βρούµε τα 

στοιχεία που θέλουµε. Ενηµερώνουµε πάλι τους γονείς, υποστηρίζοντας και 

ενισχύοντας τα παιδιά στην έρευνά τους.  
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 Εικόνα 21: Οµαδική εργασία µε  θέµα Τι 

έµεινε ίδιο- Τι άλλαξε 

 

Η ερευνήτρια ενθαρρύνει τις διερευνήσεις των παιδιών και συµβάλλει στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου τους,  υποστηρίζοντας  µε διακριτικό τρόπο τα παιδιά να 

ολοκληρώσουν την ζωγραφική τους. Καθώς παρουσιάζουν στην ολοµέλεια τις 

δηµιουργίες τους (εικόνα 21) περιγράφουν τον τρόπο που εργάστηκαν,  

επιχειρηµατολογούν για τις επιλογές τους, ενισχύοντας τον προφορικό τους λόγο 

παροτρύνονται να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν, να παρουσιάζουν και να 

συζητούν τις ιδέες τους, να  αναπαριστούν και  να διηγούνται γεγονότα σύµφωνα 

µε τη χρονική τους ακολουθία, εντοπίζοντας οµοιότητες και διαφορές από το 

παρελθόν στο παρόν. 

 Η ερευνήτρια τα ρωτά: «Τι σας άρεσε περισσότερο καθώς φτιάχνατε τα παλάτια 

της Κνωσού; Τι άλλο σκέφτεστε πως θα µπορούσατε να προσθέσετε; Γιατί; Ποιοι 

λέτε να κατασκεύασαν τα ανάκτορα της Κνωσού; Τι υλικά χρησιµοποίησαν για την 

κατασκευή των ανακτόρων της Κνωσού και των Μινωικών σπιτιών; Τι διαφορετικό 

έχουν τα σπίτια των Μινωιτών µε τα δικά µας;»  
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Παράδειγµα 9 

Μινωική διατροφή 

 

 

Το φωτογραφικό υλικό, όµως, που προβλήθηκε στην τάξη, µετά την επίσκεψη 

στην Κνωσό (εικόνα 22), έδωσε  αφορµή να ανακαλέσουµε γνώσεις, να 

συζητήσουµε για τους κινδύνους του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού σήµερα 

και να διατυπώσουµε προτάσεις. Τα παιδιά αναφέρονται στην παρουσία των 

Ανακτόρων της  Κνωσού στον ίδιο χώρο από το 2800 π.Χ. µέχρι σήµερα, δηλαδή 

το 2010. Αναφορικά µε την έννοια της αλλαγής προσφέρονται στα παιδιά 

ευκαιρίες, που τα διευκολύνουν να εξοικειώνονται µε την έννοια  αυτή, όπως, ότι ο 

αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού µαρτυρεί τις όποιες µεταβολές υπέστη, φθορές 

στη ροή του χρόνου ως αποτέλεσµα της επίδρασης είτε του χρόνου είτε του 

ανθρώπου. Ενδεικτικά παραθέτουµε τις ακόλουθες βοηθητικές ερωτήσεις 

(Στραταριδάκη, 2006:39) που θέσαµε στα παιδιά για να ενθαρρύνουµε την 

ιστορική τους σκέψη, προτρέποντάς τα κάθε φορά να αιτιολογούν την ενέργειά 

τους: 

 - Τι άλλαξε; 

- Τι έµεινε ίδιο; 

- Ποιες µεταβολές υπέστη στο πέρασµα του χρόνου; 

- Έχει διατηρηθεί ο αρχαιολογικός χώρος ολόκληρος; 

 - Αν όχι, ποια τµήµατα λείπουν; 

 

Εικόνα 22: Ποιες µεταβολές υπέστη ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού; 
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Μέσα από τις  αφηγήσεις τους και µε τη βοήθεια του εποπτικού υλικού 

παρατηρούν, εντοπίζουν κάποια χαρακτηριστικά του τόπου τους που έχουν αλλάξει 

µε το πέρασµα του χρόνου (π.χ. τα υλικά που χτίζεται ένα σπίτι, η διακόσµηση των 

τοίχων, τα ρούχα που ντυνόµαστε, τα σκεύη που χρησιµοποιούµε κ.ά.) (Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Εικαστικά, Πληροφορική).  

Στη συνέχεια τα παιδιά, µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού, σκέφτονται τροφές που 

έτρωγαν οι Μινωίτες τα παλιά εκείνα χρόνια, την εποχή του χαλκού, αναζητούν τις 

εικόνες τους  στον υπολογιστή της τάξης, τις εκτυπώνουν, επινοώντας στη 

συνέχεια ένα εβδοµαδιαίο «µινωικό διαιτολόγιο» που θα ακολουθήσουν όλα οι 

µαθητές την επόµενη εβδοµάδα. Ενηµερώνουµε τους γονείς, ότι την επόµενη 

εβδοµάδα τα παιδιά θα ακολουθούσαν συγκεκριµένο διατροφικό πρόγραµµα 

προσαρµοσµένο στην µινωική διατροφή.  

 Πιο συγκεκριµένα για το πρωινό επιλέγεται: 

∆ευτέρα:      παξιµάδι µε τυρί 

Τρίτη:          φρούτα 

Τετάρτη:      ελιόψωµα 

Πέµπτη:       πίτες µε µέλι 

Παρασκευή:   ψωµί µε µέλι ή µαρµελάδα 

Το Σαββατοκύριακο τα αφήνοµε  ελεύθερα να επιλέξουν τι θα έτρωγαν για 

µινωικό πρωινό στο σπίτι.  

Το εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο (εικόνα 23) γράφεται  και διανέµεται στους γονείς 

τους, δράση που αποτέλεσε προϊόν για τον Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό 

«Σχολικά Μαγειρέµατα» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα: 

http://www.icreate.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=749:n_mali

wn&Itemid=232&lang=el/ 22/4/2012 
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Εικόνα 23: Μινωική διατροφή από τον Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό 

«Σχολικά Μαγειρέµατα» 

 

 

Η ερευνήτρια  αξιοποιεί  εµπειρίες που έχουν νόηµα για τα παιδιά, µε τους 

παρακάτω τρόπους, όπως  χρησιµοποιώντας πολλαπλά παραδείγµατα από την 

καθηµερινή ζωή των παιδιών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της έννοιας της 

αλλαγής και της ακολουθίας και  αξιολογώντας τα παιδιά µέσα από αυθεντικές 

καταστάσεις και αυθεντικά «προϊόντα», π.χ. τραβώντας φωτογραφία τις µινωικές 

συνταγές που έγραψαν πάνω στον πηλό  που αποφάσισαν να φτιάξουν τα ίδια τα 

παιδιά ή την κατασκευή των µαγειρείων της Κνωσού  µε τη βοήθεια του 

οικοδοµικού υλικού κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες (Οδηγός Εκπαιδευτικού 

για το Πρόγραµµα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, 2011).  

Στο τέλος, γράφουµε τη συνταγή σε πηλό όπως τα µινωικά χρόνια και στο 

χαρτί, στο συνταγολόγιο της τάξης, όπως κάνουν στην σηµερινή εποχή οι µαµάδες 

µας (εικόνα 24 & 25).  
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Εικόνα 24: Μινωική συνταγή σε πηλό 

    Εικόνα 25: Συνταγή στο χαρτί 

 

 

1.3.4.2. ∆εύτερη φάση: «Σχεδιασµός και πραγµατοποίηση µιας επίσκεψης στον 

Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού» 

 

 

1.3.4.2.1. Προκαταρκτική επίσκεψη του εκπαιδευτικού 

 

 

Ο εκπαιδευτικός επισκέπτεται τον χώρο, για να εντοπίσει περιοχές του 

αρχαιολογικού χώρου και εκθέµατα που συνδέονται µε τους στόχους που έχουν 

τεθεί. Συνεργάζεται µε τους υπευθύνους του χώρου, εντοπίζοντας τις δυσκολίες και 

τις δυνατότητες του χώρου, εξετάζει αν µπορεί να φιλοξενήσει ο χώρος τα παιδιά 

µε ασφάλεια, ενώ έρχεται σε επαφή µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα που την 



 104 

ενδιαφέρουν. Η επίσκεψη στοχεύει, επίσης,  στην καταγραφή ενδεχόµενων 

δυσχερειών, όπως στενότητα του χώρου, σε ορισµένες αίθουσες, που απαιτεί την 

οργάνωση σε µικρές οµάδες, ή δυσκολίες στο χρόνο παραµονής, λόγω 

επισκεψιµότητας, στις αίθουσες αυτές, όπως για παράδειγµα στην αίθουσα του 

θρόνου και στην αίθουσα µε τις Γαλάζιες Κυρίες.  

Η νηπιαγωγός εξοικειώνεται µε τους χώρους µέσα και γύρω απ' αυτό,  

γνωρίζεται µε τους υπεύθυνους-ανθρώπους του αρχαιολογικού χώρου,  

πληροφορείται για τα εκθέµατα και την ύπαρξη ή όχι εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων, ενώ επιλέγει εκ των προτέρων τα εκθέµατα που την ενδιαφέρουν, 

ώστε να διαµορφώσει τη µέθοδο προσέγγισης και να αποφασίσει για τη διάθεση 

του χρόνου µέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Η προσέγγιση γίνεται τµηµατικά και σε 

επιλεγµένα εκθέµατα, αφού επιλέγεται µια συγκεκριµένη διαδροµή, γιατί η άσκοπη 

περιφορά σε περισσότερα εκθέµατα   είναι κουραστική και αδιάφορη για τους µικρούς 

µαθητές, διαφοροποιείται  από την απλή ξενάγηση, έχει συγκεκριµένους και σαφείς 

στόχους, πραγµατοποιείται µόνο από τα παιδιά του δείγµατος για να εξασφαλιστεί η 

συµµετοχή όλων και η δυνατότητα παρατήρησης και ερµηνείας των εκθεµάτων       

(Βασικό επιµορφωτικό υλικό – Τόµος Ε’ Πολιτιστικά Προγράµµατα, 2012 :49). 

Ενηµερώνεται και για πολλές πρακτικές λεπτοµέρειες, όπως το χώρο για τη 

φύλαξη των προσωπικών αντικειµένων των µαθητών, το αναψυκτήριο, τις 

τουαλέτες, την ύπαρξη της εξόδου κινδύνου. Ελέγχει επίσης τις διευκολύνσεις που 

παρέχει ο χώρος για την επίσκεψη των παιδιών, όπως χώρους υποδοχής, χώρους 

προβολών, χώρους εξυπηρέτησης των βασικών αναγκών, όπως κολατσιού, 

τουαλέτας (Ambrose, 1987). Γνωρίζει τον υπεύθυνο της ξενάγησης-τον 

µουσειοπαιδαγωγό, τον ενηµερώνει για όσα θα ήθελε να µάθουν τα παιδιά και για 

τον τρόπο που συλλέγουν πληροφορίες (παρατηρήσεις, φωτογραφήσεις, 

µαγνητοφωνήσεις, µαγνητοσκοπήσεις, παιχνίδι του κρυµµένου θησαυρού) και 

εξηγεί πόσο σηµαντική είναι αυτή η καταγραφή για τη δουλειά στην τάξη και για 

τα παιδιά και ζητά τη βοήθειά του. 

Η ερευνήτρια µεριµνεί και για τον τρόπο µεταφοράς των µικρών µαθητών, 

εξασφαλίζοντας τη σχετική άδεια από το ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

και ρυθµίζει τις σχετικές λεπτοµέρειες, όπως και τις βεβαιώσεις συγκατάθεσης των 

γονέων των µαθητών και οργανώνεται, έτσι, το χρονοδιάγραµµα της επίσκεψης. 

Επίσης, προνοεί και φέρνει µαζί της ένα µικρό φαρµακείο, για να αντιµετωπίσει 

τυχόν ατύχηµα κάποιου µικρού παιδιού.  
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1.3.4.2.2. Προετοιµασία στην τάξη 

 

Λίγο πριν την επίσκεψη η ερευνήτρια  αφιερώνει δύο έως τρεις  ηµέρες ώστε 

να δηµιουργήσει το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο στους µαθητές (∆άλκος, 2000), 

αρχικά για την αιτιολόγηση της επίσκεψης, την ενηµέρωσή τους για το χώρο του 

αρχαιολογικού χώρου που θα επισκεφθούν, τη σύνταξη ερωτήσεων προς την 

µουσειοπαιδαγωγό.  

Η ερευνήτρια συγκεντρώνει, επίσης, υλικό που θα της είναι απαραίτητο στην 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων (όπως βιβλία, περιοδικά, αντίγραφα µουσειακών 

εκθεµάτων κα.). Στην σχολική τάξη τα παιδιά και η νηπιαγωγός επεξεργάζονται το 

παραπάνω υλικό προετοιµασίας της επίσκεψης και συζητούν τις ιδέες τους. 

Η συµµετοχή των µαθητών σε όλα τα στάδια της προετοιµασίας βοηθάει πολύ 

στην δική τους ευαισθητοποίηση. Έτσι, µια οµάδα παιδιών αναλαµβάνει να 

σηµειώσουν στην κάτοψη  τα κυριότερα σηµεία που θα ακολουθήσουν για να 

βρουν τις αποθήκες, την τοιχογραφία µε τις Γαλάζιες Κυρίες, την τοιχογραφία του 

Πρίγκιπα µε τα Κρίνα, το θρόνο του βασιλιά Μίνωα (εικόνα 26). 

 

 

Εικόνα 26: Κάτοψη 
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1.3.4.2.3. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού 

 

 

Η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού προσφέρει στα παιδιά τη 

δυνατότητα παρατήρησης και έκφρασης, ενισχύει την περιέργειά τους, υποκινεί 

ερωτήσεις και αναπτύσσει τη φαντασία τους. Η ενεργός συµµετοχή των µικρών 

παιδιών µέσα στον ιστορικό χώρο της Κνωσού, τους δίνει τη δυνατότητα να 

εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν, να κινηθούν, να δεχτούν επιδράσεις από το 

φυσικό περιβάλλον και µε τη σειρά τους να τοποθετηθούν απέναντί του και να 

επιδράσουν πάνω σε αυτό. Εφαρµόζοντας συµβολικές δραστηριότητες µέσα από 

διαδικασίες παιχνιδιού και συγκρίνοντας τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού της 

εποχής του χαλκού µε το σύγχρονο δοµηµένο  ιστορικό περιβάλλον, τα παιδιά 

ασκούνται ως προς την ικανότητα παρατήρησης και διατήρησης της προσοχής 

τους, καθώς επίσης και της κριτικής τους ικανότητας, της φαντασίας, της 

αισθητικής καλλιέργειας, της υπευθυνότητας, του σεβασµού απέναντι στην 

πολιτισµική κληρονοµιά. Οι συγκρίσεις ανάµεσα στο τότε και στο τώρα  µπορούν 

να καταστήσουν τα παιδιά ικανά να υπερβούν τη δυσκολία κατανόησης του 

ιστορικού χρόνου (∆ηµητριάδου, 2002). Οι οµοιότητες και οι διαφορές στις δύο 

εποχές αποτελούν ένα άξονα αναφοράς στη διαχρονική παρουσία του ανθρώπου 

στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. 

Η αναχώρηση από το Νηπιαγωγείο και η άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της  

Κνωσού λίγο νωρίτερα από την καθορισµένη ώρα, βοηθάει στην εξοικείωση µε το 

χώρο και στην αποφυγή προβληµάτων στο πρόγραµµα. Με την είσοδο στον 

αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να µοιράσουν τα 

αποκόµµατα από τα εισιτήρια και να χωριστούν σε οµάδες. 

Καλό είναι, να θυµίζουµε στα παιδιά να βρίσκονται κοντά µας και να τα 

µετράµε σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Αφού τακτοποιήσουν τα πράγµατά τους, 

τους παρουσιάζουµε τον µουσειοπαιδαγωγό.  

Η ηρεµία και η υπακοή των παιδιών είναι απαραίτητες κατά τη µετακίνηση, 

είσοδο, διαµονή, έξοδο και επιστροφή από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. 

Ένα θέµα, που τονίζεται και έχει πραγµατικά πολύ µεγάλη σηµασία, είναι η 

συµπεριφορά των µαθητών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, επειδή ο 

αρχαιολογικός χώρος διαθέτει πολύτιµα εκθέµατα και πρέπει να είµαστε πολύ 

προσεκτικοί στον τρόπο που θα κινηθούµε. Επίσης, επειδή αποτελεί πηγή µάθησης 
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και ψυχαγωγίας και για άλλους ανθρώπους και  δέχεται και άλλους επισκέπτες τους 

οποίους πρέπει να σεβαστούµε.  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο η ερευνήτρια 

προσπαθεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών και να εξάψει τη φαντασία 

τους, µέσα από ερωτήµατα που θέτει, για έρευνα και ανακάλυψη, πράγµα που 

απαιτεί την ενεργό συµµετοχή των παιδιών. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από 

διάφορες δραστηριότητες, όπως το παιχνίδι του κρυµµένου θησαυρού και τις 

δραµατοποιήσεις τοιχογραφιών. Η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο είναι μια 

ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία γι’ αυτό ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων 

των μαθητών για την ανακάλυψη της γνώσης. 

Εργαλείο γι αυτές τις δραστηριότητες αποτελεί η κάτοψη του αρχαιολογικού 

χώρου. Μέσα από τη συνεργασία και τη σύµπραξη µε τα άλλα παιδιά, την 

ανακάλυψη την ολόπλευρη συµµετοχή, την προσωπική ερµηνεία και τον 

προβληµατισµό, τα παιδιά όχι µόνο παύουν να θεωρούν τον αρχαιολογικό χώρο 

ανιαρό και απρόσιτο, αλλά αρχίζουν να εξοικειώνονται  µε αυτόν, αποκτώντας µια 

θετική εικόνα για τα ανάκτορα της Κνωσού. Για µία ακόµη φορά η βιωµατική 

µάθηση αποδεικνύει τη δύναµή της έναντι στις άσκοπες περιπλανήσεις στο χώρο, 

που αφήνουν τα παιδιά αδιάφορα. 

Ο ρόλος της  ερευνήτριας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης,  αναπτύσσεται 

παράλληλα µε το ρόλο του µουσειοπαιδαγωγού, αφού αυτή  έχει την ευθύνη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφόσον είναι η µόνη που γνωρίζει τη σχέση των 

εκθεµάτων µε το πρόγραµµα, τους σκοπούς της επίσκεψης και τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των µαθητών της. Η µουσειοπαιδαγωγός καθοδηγεί τα παιδιά να κινούνται 

γύρω της και κατευθύνει την πορεία τους, ενώ  τους δίνει χρόνο να παρατηρήσουν 

το χώρο και, πέρα από τις προγραµµατισµένες ερωτήσεις, τα βοηθά να θέσουν και 

νέες.  

Η ερευνήτρια οδηγεί τα παιδιά µπροστά από συγκεκριµένα εκθέµατα και εκεί  

γίνεται συζήτηση, προσπαθώντας να εκµαιεύσει από τα παιδιά τις γνώσεις, τους 

συνειρµούς, τις κρίσεις τους και γενικότερα το δηµιουργικό διάλογο.  

Ακόµη, αρκεί η σχέση αλληλεπίδρασης που θα αναπτυχθεί ανάµεσα στο 

περιβάλλον του ιστορικού χώρου και στα παιδιά να διασφαλίζει άνεση, 

ευχαρίστηση και ενδιαφέρον από µέρους τους, ώστε να επιτυγχάνονται στο 

µεγαλύτερο βαθµό οι διδακτικοί στόχοι που κατέστησαν τον ιστορικό χώρο υλικό 
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πεδία αγωγής. Στόχος, εξάλλου, των δραστηριοτήτων, δεν είναι µόνο η γνωστική 

καλλιέργεια, η κατάκτηση χρονικών εννοιών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και 

η αισθητική απόλαυση, η συγκινησιακή διέγερση και η κοινωνική ωρίµανση των 

παιδιών (∆ηµητριάδου, 2002).  

Λαµβάνοντας υπ’ όψη, ότι η επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους είναι για 

τους µικρούς µαθητές µία σηµαντική αισθητική εµπειρία, δίνεται σ’ αυτούς ο 

χρόνος για να αισθανθούν και να εκφράσουν αυτό που προσλάµβαναν µέσα στο 

αρχαιολογικό περιβάλλον, ενώ ενθαρρύνεται παράλληλα η παρατήρηση των  

καταλοίπων του παρελθόντος και η οµαδική εργασία.  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η  ερευνήτρια παρατηρεί ποια αντικείµενα του 

χώρου ή ποιες δράσεις, από όσες συµβαίνουν εκεί, προσελκύουν το ενδιαφέρον 

των παιδιών, ενώ τα παιδιά σηµειώνουν πάνω στην κάτοψη τη διαδροµή που θα 

ακολουθήσουν. Τα κατάλοιπα του παρελθόντος συµβάλλουν ώστε να δοθεί ζωή 

στο παρελθόν µέσω της φαντασίας, που κινητοποιείται κατά τη διάρκεια µιας 

οπτικής διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή έχει τη µορφή της επικοινωνίας, αν 

υποθέσουµε ότι το αντικείµενο αποτελεί φορέα ενός µηνύµατος και ο επισκέπτης  

αναπτύσσει  διαλεκτική σχέση µε το αντικείµενο. Τα στοιχεία του χώρου που  

εντυπωσίασαν περισσότερο τους µικρούς µαθητές ήταν οι κολόνες ενώ έψαξαν να 

βρουν πού ήταν ο λαβύρινθος. Οι κολόνες έδωσαν αφορµή για συζήτηση επάνω 

στον τρόπο κατασκευής τους και στα χρώµατα που χρησιµοποιούσαν οι Μινωίτες 

εργάτες, κάνοντας ταυτόχρονα και παρατηρήσεις για τα δοµικά και αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά του αρχαιολογικού χώρου.  

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του κρυµµένου θησαυρού και γενικότερα 

κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τα µορφολογικά, δοµικά και λειτουργικά 

στοιχεία του  αρχαιολογικού χώρου ενσωµατώθηκαν στην διαδικασία 

αλληλεπίδρασης των παιδιών µε τον ιστορικό χώρο, συµβάλλοντας στη µετατροπή 

του σε υλικό πεδίο αγωγής. Κατά τη µετατροπή αυτή, αναπτύχθηκε µια «ιδιότυπη» 

γλώσσα επικοινωνίας ανάµεσα στα αρχαία πράγµατα του χώρου και στα παιδιά, 

αποκωδικοποιήθηκαν τα «σήµατα» του ιστορικού χώρου και παρέπεµψαν στις 

δράσεις και τις πρακτικές των ανθρώπων της εποχής. (∆ηµητριάδου, 2002: 307). 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι µαθητές ανακαλύπτουν νέα γνώση 

παρατηρώντας τα εκθέµατα και συµµετέχοντας στις δραστηριότητες που έχουν 

οργανωθεί για το σκοπό αυτό. Η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού,  

αποτελεί ταυτόχρονα και µια αισθητική εµπειρία για τα παιδιά. Η γνώση στο χώρο 
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του αρχαιολογικού χώρου οικοδοµείται από τους µαθητές µέσα από βιωµατικές 

εµπειρίες. Ο µαθητής αλληλεπιδρά µε τα εκθέµατα, συνδιαλέγεται µε αυτά, 

παρατηρεί, καταγράφει, συγκρίνει αναζητεί, συµπεραίνει. Βιώνει το χώρο της 

Κνωσού και επικοινωνεί µε τα εκθέµατα επιλέγοντας ο ίδιος την ποιότητα και το 

«χρώµα» της συνάντησης αυτής (Άλκηστις, 1995).  

Στην αίθουσα µε την τοιχογραφία µε τις Γαλάζιες Κυρίες, τα παιδιά 

παρατηρούν την τοιχογραφία, ενώ στη συνέχεια προσπαθούν να αποδώσουν µε το 

σώµα τους το περιεχόµενό της (εικόνα 27, 28,29 & 30). 

 

 

Εικόνα 27: Τα παιδιά παρατηρούν την τοιχογραφία οι «Οι Γαλάζιες Κυρίες» 

 

 

 

 

Εικόνα 28: Τα παιδιά αποδίδουν µε το σώµα τους την τοιχογραφία οι 

«Γαλάζιες Κυρίες» 
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Εικόνα 29: Τα παιδιά αποδίδουν µε το σώµα τους την τοιχογραφία οι 

«Γαλάζιες Κυρίες» 

 

 

 

        Εικόνα 30: Τα παιδιά αποδίδουν µε το σώµα τους την τοιχογραφία ο  

«Πρίγκιπας µε τα κρίνα» 

 

 

Η ερευνήτρια χρησιµοποιεί τις ερωτήσεις για να εκµαιεύσει από τα παιδιά τις 

γνώσεις, τους συνειρµούς, τις κρίσεις τους και γενικότερα το δηµιουργικό λόγο 

(Αλκηστις, 1995). Τα παιδιά παρατηρούν τις τοιχογραφίες και στη συνέχεια 

αναφέρονται στα κυρίαρχα χρώµατα, στα πρόσωπα και απαριθµούν πρόσωπα ή 

πράγµατα που βλέπουν.  Επιλέγουν ένα αντικείµενο από τον αρχαιολογικό χώρο 

και µένουν ακίνητα παρατηρώντας το και φαντάζονται ότι γίνονται αυτό που 

βλέπουν, κάνοντας ένα σιωπηλό διάλογο, όπως στην τοιχογραφία µε τις «Γαλάζιες 

Κυρίες» (εικόνα 27 & 28). Οι τοιχογραφίες, εποµένως, συµβάλλουν ώστε να δοθεί 

ζωή στο παρελθόν µέσω της φαντασίας, που κινητοποιείται κατά τη διάρκεια µιας 

οπτικής διαδικασίας (εικόνα 29 & 30), διαδικασία που έχει τη µορφή της 

επικοινωνίας, αποτελεί φορέα ενός µηνύµατος και τα παιδιά   αναπτύσσουν και 

διαλεκτική σχέση µε τα αρχαιολογικά αντικείµενα (εικόνα 30).  
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Το παιχνίδι ως δραστηριότητα κατέχει κεντρική θέση στη διαδικασία της 

µάθησης των µικρών παιδιών, καθώς την εµπλουτίζει και τη διευρύνει 

(Cooper,1995). Το παιχνίδι του κρυµµένου θησαυρού (Παράρτηµα Β) συµβάλλει 

ώστε οι µικροί µαθητές να ψάχνουν, να φαντάζονται, να επινοούν λύσεις. Η 

επίσκεψη, έτσι, προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα παρατήρησης και έκφρασης, 

ενισχύει την περιέργειά τους, υποκινεί ερωτήσεις και αναπτύσσει τη φαντασία τους 

(Κουλούρη- Αντωνοπούλου & Κάσσαρης, 1988). Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο 

οµάδες και προσπαθούν µέσα από τους γρίφους που θα απαντήσουν να φθάσουν 

στην έξοδο του  λαβυρίνθου, κοντά στο θέατρο. Οι ερωτήσεις της ερευνήτριας 

διατυπώνονται κατάλληλα, ώστε να κινητοποιούν µέσω της παρατήρησης την 

κρίση, τη λογικοµαθηµατική αντίληψη και τη φαντασία των µαθητών.  

Το σχεδιάγραµµα «λαβύρινθος- µίτος της Αριάδνης» (εικόνα 26) ακολουθείται 

για να βοηθηθούν και να κινηθούν οι µαθητές σωστά µέσα στον αρχαιολογικό 

χώρο της Κνωσού. Η ερευνήτρια µε τη βοήθεια του κρυµµένου θησαυρού, οδηγεί 

τα παιδιά µπροστά σε συγκεκριµένα εκθέµατα, τοιχογραφίες, κτίσµατα και εκεί, µε 

τη βοήθεια των πληροφοριών, που ήδη έχουν τα παιδιά κατανοήσει από την 

εικονική περιπλάνηση «στα παλάτια της Κνωσού του χθες και του σήµερα», από την 

πρώτη φάση του ερευνητικού προγράµµατος, γίνεται συζήτηση.  

Τα µέλη κάθε οµάδας υιοθετούν κανόνες, έργο που δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία χωρίς τη συµπαράσταση της ερευνήτριας, όπως τη 

διανοµή των δύο αρχηγών και το χωρισµό σε δύο ανοµοιογενείς οµάδες. Κατά τη 

διάρκεια του κρυµµένου θησαυρού δίνεται χρόνος, κατά τον οποίο 

πραγµατοποιείται «σύσκεψη» των µελών της κάθε οµάδας, και οι απαντήσεις στα 

ερωτήµατα αποτελούν προϊόν της συνεργασίας αυτής. Η συνοχή και η 

αλληλεξάρτηση των παιδιών αποτελούν βασικά στοιχεία που συντελούν στην 

αποτελεσµατική λειτουργία της οµάδας και την επίτευξη των επιδιωκόµενων 

σκοπών. Οι πληροφορίες που τα παιδιά γνωρίζουν ήδη αποτελούν και τα σηµεία 

εκκίνησης της κάθε ερώτησης. Η ερευνήτρια λοιπόν, οδηγεί τα παιδιά µπροστά στα 

εκθέµατα και εκεί ακούν την ερώτηση και προσπαθούν κάθε φορά να απαντήσουν  

σωστά στον κάθε γρίφο. Παίρνει µία (1) καρτελίτσα η οµάδα που θα απαντήσει 

σωστά σε κάθε ερώτηση. Στο τέλος µετρούν τις κάρτες  (απαρίθµηση- πρόσθεση) 

και βρίσκουν τη νικήτρια οµάδα. 
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1.3.4.3. Τρίτη φάση: «Φάση Εµπέδωσης-Επεξεργασία στην σχολική 

αίθουσα  µετά την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο» 

 

 

Παράδειγµα 10 

Τουριστικός οδηγός για τα ανάκτορα της Κνωσού 

 

 

Τα παιδιά εργάζονται σε µικρές οµάδες, συνεργάζονται και  προσφέρουν τις 

γνώσεις και τις ικανότητές τους στην οµάδα για την υλοποίηση µιας 

δραστηριότητας, του τουριστικού οδηγού των ανακτόρων της Κνωσού.  

Ειδικότερα: 

� επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ για την υλοποίηση των 

εργασιών που αναλαµβάνουν 

� επιλέγουν,  οργανώνουν, συνθέτουν, δηµιουργούν και  ταξινοµούν 

πληροφορίες και υλικό  

� αναζητούν και αποθηκεύουν κατάλληλες εικόνες από το ∆ιαδίκτυο  

� αναπτύσσουν την αυτοεκτίµησή τους µέσα από την ολοκλήρωση και 

την παρουσίαση των έργων τους  

 

Στόχοι: 

• Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, να κατανοήσουν την αξία της 

οµαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης. 

• Να αναπαριστούν, να διηγούνται γεγονότα σύµφωνα µε τη χρονική 

τους ακολουθία 

• Να αντιληφθούν τη λειτουργία και τη σηµασία του αρχαιολογικού 

χώρου για τη ζωή των ανθρώπων της κοινωνίας εκείνης της εποχής και να 

κατανοήσουν τη διαχρονικότητα της ανθρώπινης παρουσίας, των ανθρώπινων 

αναγκών στο χώρο που ζούµε σήµερα, κάνοντας ενδεικτικές συγκρίσεις ανάµεσα 

στο τότε και στο τώρα. 

• Να ασκηθούν τα παιδιά στο πώς να µαθαίνουν από τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα  και να απολαµβάνουν τη διαδικασία αυτή µέσα από την εµπλοκή τους 

σε κάθε είδους δραστηριότητες που ακολούθησαν. 
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• Να αποτυπώσουν  ιδέες µε γραπτό λόγο. 

 

Η συγγραφή ενός τουριστικού οδηγού ήταν αποτέλεσµα µιας οµαδικής 

εργασίας που προκύπτει από την επεξεργασία και επιλογή στην τάξη όλου του 

υλικού, κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης του ερευνητικού προγράµµατος 

(εικόνες 31 & 32).  Ως εποπτικό υλικό χρησιµοποιούνται εικόνες και φωτογραφίες, 

από το διαδίκτυο ενώ τα αρωµατικά φυτά, που έχουν στην γωνιά του µουσείου, οι 

µικροί µαθητές τα κολλάνε στο έντυπό τους  γράφοντας την ονοµασία τους 

(εικόνες 33 & 34).   

          

Εικόνες 31 & 32: Τουριστικός οδηγός Ανακτόρων της Κνωσού 

 

Μέσα στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, υποστηρίζεται ότι στα παιδιά θα πρέπει να 

δίνονται συστηµατικά ευκαιρίες να έρχονται σε επαφή µε διαφορετικά είδη 

εντύπων και κατά συνέπεια µε διαφορετικά είδη κειµένων. Αυτή η επαφή των 

παιδιών µε γραπτά κείµενα, στο πλαίσιο λειτουργικών εµπειριών εγγραµµατισµού, 

συµβάλλει ουσιαστικά στην κατάκτησή της έννοιας του χρόνου, της ακολουθίας 

και της αλλαγής, καθώς επίσης και οι «δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής» 

κατακτώνται σε αλληλεπίδραση µε τα γραπτά κείµενα και δεν ωριµάζουν από 

µόνες τους (∆αφέρµου κ.α., 2006). Έτσι, η γλωσσική ανάπτυξη συνεχίζεται 

αδιάλειπτα και τα παιδιά σταδιακά αρχίζουν να αποκτούν πληρέστερη επίγνωση 

της γλώσσας που οµιλούν (Τάφα, 2001). 
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Εικόνες 33 & 34: ∆ηµιουργία οµάδων για τη συγγραφή του τουριστικού οδηγού 

 

 

Παράδειγµα 11 

                             Γράµµα στον Υπουργό Πολιτισµού 

 

 

 Μέσα από όλες αυτές τις προαναφερθείσες δράσεις οι µικροί µαθητές 

αποφασίζουν να γράψουν ένα γράµµα στον Υπουργό Πολιτισµού, όπου θα 

επισυνάπτουν και τις φωτογραφίες που έχουν τραβήξει  από την επίσκεψή τους 

στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού  (βλ. εικόνες 35,36,37 &38). 

 «Τι νοµίζετε πως µπορούν να κάνουν οι υπεύθυνοι της περιοχής ώστε να 

διασωθεί ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού; Θέλετε να γράψουµε ένα γράµµα στο 

Υπουργείο Πολιτισµού και να δώσουµε λύσεις-προτάσεις στα προβλήµατα των 

ανακτόρων της Κνωσού;» ρωτά η ερευνήτρια τους µικρούς µαθητές. 

 

               

 Εικόνα 35: Εργασία σε οµάδες           Εικόνα 36: Φωτογραφία  Αρχαιολογικού 

                                                                                         χώρου 
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Εικόνες 37 & 38: Γράµµα στον Υπουργό Πολιτισµού 

 

 

    Μέσα από αυτή τη δράση στόχος ήταν τα παιδιά: 

• Να αναπτύξουν την κριτική στάση και τη δηµιουργικότητά τους 

• Να παράγουν  προσωπικό και γραπτό λόγο 

• Να διαπιστώσουν τη σηµασία των αρχαιολογικών ευρηµάτων 

• Να αντιληφθούν τη λειτουργία και τη σηµασία του αρχαιολογικού 

χώρου για τη ζωή των ανθρώπων της κοινωνίας εκείνης της εποχής 

• Να κατανοήσουν τη διαχρονικότητα της ανθρώπινης παρουσίας, των 

ανθρώπινων αναγκών στο γύρω ιστορικό χώρο της Κνωσού  σήµερα, 

κάνοντας ενδεικτικές συγκρίσεις ανάµεσα στο τότε και στο τώρα 

• Να υιοθετήσουν θετική στάση για την προστασία της πολιτιστικής τους 

κληρονοµιάς 
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Παράδειγµα 12 

Αλφαβητάρι αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού 

 

 

Η ερευνήτρια αντιλαµβάνεται και κατανοεί τις προσπάθειες των παιδιών να 

δηµιουργήσουν νοήµατα από τις εµπειρίες τους και να κάνουν αυτές τις έννοιες 

σύµβολα επικοινωνίας. Το περιβάλλον που δηµιουργεί και τα υλικά που 

χρησιµοποιεί (κάρτες αναφοράς από το αλφαβητάρι της γωνιάς της γραφής) είναι 

γεµάτα από προκλήσεις για το κάθε παιδί ξεχωριστά και αντικατοπτρίζουν το 

σεβασµό και την πεποίθηση ότι το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό, µοναδικό και ικανό 

να πειραµατιστεί και να αναπτυχθεί µε τους δικούς του ρυθµούς. 

 Ένα «αλφάβητο τοίχου», µε 24 θήκες, ένα για κάθε γράµµα της αλφαβήτα, 

ήταν αναρτηµένο στη «γωνιά του µουσείου». Καθηµερινά οι µικροί µαθητές 

τοποθετούσαν  µέσα  στο αντίστοιχο γράµµα την αντίστοιχη καρτέλα  µε την  νέα 

λέξη που  «µάθαιναν» από την εικονική περιπλάνηση «Στα παλάτια της Κνωσού 

του χθες και του σήµερα».  

Το «Αλφαβητάρι του Μινωικού Πολιτισµού» (βλ. Παράρτηµα Β), 

κατασκευασµένο από τους µικρούς µαθητές, µε την ετυµολογία της κάθε λέξης 

καθώς και µε την αντίστοιχη ζωγραφιά παρουσιάζεται από τα ίδιους τους µικρούς 

µαθητές µε τη βοήθεια του υπολογιστή, σε µορφή power point, στους γονείς και 

στην τοπική κοινωνία (εικόνα 39). 

 

 

Εικόνα 39: Παρουσίαση Μινωικού Αλφαβήτου 
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 Παράδειγµα 13 

Θεατρικό παιχνίδι 

 

 

Τα παιδιά  της προσχολικής ηλικίας εκφράζονται αυθόρµητα µέσα από το 

παιχνίδι, το σχέδιο, τις διάφορες µορφές θεάτρου, την κίνηση, την µουσική. Τα 

διάφορα αυτά µέσα έκφρασης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επιτευχθούν οι 

ποικίλοι στόχοι του ερευνητικού προγράµµατος. Η ερευνήτρια   διευκολύνει την 

έκφραση, τον αναστοχασµό, την εκτόνωση, την εξισορρόπηση των παιδιών 

δίνοντάς τους την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν διαφορετικά εκφραστικά µέσα 

αυθόρµητα ή οργανώνοντας σχετικές δραστηριότητες µε διαφορετικούς ανάλογα 

στόχους π.χ. ελεύθερο ή θεατρικό παιχνίδι (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το 

Πρόγραµµα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, 2011). 

Τα παιδιά εκδηλώνουν την επιθυµία να παρουσιάσουν σε θεατρικό παιχνίδι 

από τι κινδυνεύει σήµερα ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού. Τα παιδιά µέσα από 

ρόλους που επιλέγουν, εµπλέκονται σε φανταστικές καταστάσεις και 

αναδηµιουργούν τον µινωικό κόσµο. Παίζουν χωρίς κάποιο αυστηρό πλαίσιο 

κειµένου, πράγµα που ενθαρρύνει  την ποικιλία σε τρόπους έκφρασης και τη 

δυνατότητα διαφορετικών εκδοχών στις στάσεις των ρόλων (εικόνα 40, 41 & 42). 

∆ιδακτικοί µας στόχοι είναι να κατανοήσουν ότι αποτελούν µέλη µιας άλλης 

εποχής, να συνειδητοποιήσουν ότι όλα τα παιδιά είναι το ίδιο αποδεκτά από την 

οµάδα, να αναπλάσουν µε τη φαντασία τους τον τρόπο ζωής των Μινωιτών και 

τέλος να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της πολιτιστικής τους κληρονοµιάς, την 

ανάγκη προστασίας των καταλοίπων του παρελθόντος, να διαπιστώσουν τη 

σηµασία των αρχαιολογικών ευρηµάτων και τέλος να αναπαριστούν γεγονότα 

σύµφωνα µε τη χρονική τους ακολουθία, εντοπίζοντας αλλαγές µε το πέρασµα του 

χρόνου. 
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Εικόνα  40: Θεατρικό Παιχνίδι 

 

 

  

Εικόνες  41 & 42: Καταστροφή αρχαιολογικού χώρου από φωτιά 

 

 

Παράδειγµα 13 

Έκθεση φωτογραφίας και κατασκευών 

 

 

Τα παιδιά επιλέγουν τα έργα τους και ετοιµάζουν ταµπέλες, όπου γράφουν τον 

τίτλο του έργου τους και το όνοµά τους. Οι δηµιουργίες των παιδιών από όλο  το 

ερευνητικό πρόγραµµα  παρουσιάζονται στην έκθεση δραστηριοτήτων της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Ηρακλείου, αποτελούν δε  και σκηνικά για 

την τελική παρουσίαση του προγράµµατος, δράσεις που αύξησαν την 

αυτοπεποίθησή τους και ενίσχυσαν το κίνητρο για περαιτέρω ενασχόληση µε την 

εικαστική τέχνη (εικόνα 43). 
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Εικόνα 43: ‘Έκθεση δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του 

Νοµού Ηρακλείου 

 

 

 

 1.3.5. ∆ιδακτική µεθοδολογία της παρέµβασης 

 

 

 Η διδακτική µεθοδολογία σύµφωνα µε την οποία σχεδιάστηκε και στην οποία 

βασίζεται η αφήγηση (λογισµικό) της έρευνας είναι η διαθεµατική προσέγγιση της 

ιστορικής και γενικότερης γνώσης. Παρέχεται, µε τον τρόπο αυτό, η ευκαιρία 

στους µικρούς µαθητές µέσα από µια  ιστορική αφήγηση  στον υπολογιστή να 

µεταφέρουν και να εντάξουν την αποκτηθείσα ιστορική-χρονική  γνώση και σε 

ευρύτερες γνωστικές περιοχές, εντάσσοντας στόχους και δράσεις και από άλλους 

γνωστικούς κλάδους (Κούσουλας, 2004), αποκτώντας µια ολιστική θεώρηση των 

γνωστικών αντικειµένων, πληρέστερη κατανόησή τους, µέσα από τη σύνδεση 

αυτού που διδάσκονται µε την καθηµερινή τους ζωή. 

Ειδικότερα, στόχος του οπτικοακουστικού υλικού που περιλαµβάνεται στο 

λογισµικό είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη χρονικών εννοιών και δεξιοτήτων, της 

έννοιας του χρόνου, της ακολουθίας και της αλλαγής, να ενθαρρύνει τα νήπια να 

παρατηρούν και να αποκωδικοποιούν τα µηνύµατα που περιέχει, να διερευνούν, 

και να αξιολογούν τις παρεχόµενες πληροφορίες, διαµορφώνοντας ένα πεδίο 

πειραµατισµών σε νέες πρακτικές διδασκαλίας και µάθησης, σύµφωνα µε τις 

σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στο χώρο της προσχολικής  εκπαίδευσης.  
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1.3.5.1. Οργάνωση του χώρου της σχολικής τάξης 

 

 

Σηµαντικό ρόλο, κατά την εφαρµογή της ερευνητικής εργασίας, διαδραµατίζει 

ο χώρος της τάξης, όπου οι σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα σε αυτή και η 

εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργούν ως σύστηµα, το οποίο 

αλληλοσυµπληρώνεται και βρίσκεται σε συνεχή αλληλεξάρτηση (Γερµανός κ.ά., 

2002). Η οργάνωση του χώρου είναι µια καθηµερινή και συνεχής διαδικασία, η 

οποία υποβοηθά τους µικρούς µαθητές µας στην επίτευξη των στόχων των 

δραστηριοτήτων. Είναι  ευέλικτη και προσαρµόζεται  στις ανάγκες και στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών του δείγµατος και υποστηρίζει, εξελίσσει τις 

δραστηριότητες, στις οποίες συµµετέχει το παιδί και έτσι το ίδιο οδηγείται στην 

απόκτηση γνώσεων και τη µάθηση  (Γερµανός, 2002). 

Οργανώσαµε, λοιπόν, ένα περιβάλλον µάθησης, όπου µέσα από ένα σύνολο 

υλικών και νοητικών καταστάσεων, το παιδί θα αποκτούσε την επιδιωκόµενη 

ιστορική γνώση µε ατοµική και οµαδική δραστηριοποίηση και επεξεργασία, 

καλλιεργώντας δεξιότητες και συναισθήµατα, τα οποία θα τους επιτρέψουν να 

ανακαλύψουν τις γνώσεις στηριζόµενα κυρίως στις δικές τους δυνάµεις (Katz, 

1999 � Helm & Katz, 2002). 

 

 

 1.3.5.1.1. Οργανώνοντας τη «γωνιά του υπολογιστή» 
 

 

 

Πριν ξεκινήσει η ερευνητική µας παρέµβαση, κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων, τα υποκείµενα είχαν ποικίλες ευκαιρίες να γνωρίσουν τον 

υπολογιστή της τάξης τους και να εξοικειωθούν µε τις βασικές χρήσεις και 

χειρισµούς του «ποντικιού» και του πληκτρολογίου, γεγονός που διευκόλυνε σε 

µέγιστο βαθµό τη δική µας ερευνητική παρέµβαση.      

Τη γωνιά του υπολογιστή (εικόνα 44) συµπλήρωσαν ένας πίνακας 

παρουσίασης στον τοίχο, σε ύψος που να φτάνουν τα νήπια για να αναρτούν τα 

έργα τους, τις εκτυπώσεις από το διαδίκτυο για τα ανάκτορα της Κνωσού, και ένας 
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πίνακας µαγνητικός του ΟΣΚ, όπου τα νήπια έχουν τη δυνατότητα να σηµειώνουν 

ό,τι θεωρούσαν απαραίτητο. Στη γωνιά αυτή επίσης τοποθετούνται τα cd, στα 

οποία θα αποθήκευαν τις εργασίες τους, τα µουσικά cd και τα dvd µε αφηγήσεις 

από την ελληνική µυθολογία, που οι µικροί µαθητές έφεραν από το σπίτι. 

 

 

Εικόνα 44: Οργανώνοντας τη «Γωνιά του υπολογιστή» 

 

 Η ενασχόληση µε τον  υπολογιστή ξεκινά από την αρχή του σχολικού έτους 

2010-11 και πιο συγκεκριµένα ένα µήνα πριν την ερευνητική µας παρέµβαση, για 

να έχει δοθεί το χρονικό περιθώριο στα παιδιά να εξοικειωθούν µε τη χρήση του 

και να πειραµατιστούν µε  αυτόν, γνωρίζοντας µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού, τα 

διαφορετικά του µέρη και τις περιφερειακές συσκευές του, δηλαδή την κεντρική 

µονάδα, την οθόνη, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, τον εκτυπωτή, το σαρωτή και τα 

ηχεία. Η  ερευνήτρια ενθάρρυνε τη γνωριµία µε τον υπολογιστή, καθώς καλεί τα 

παιδιά µε ερωτήσεις να παρατηρήσουν τι υπάρχει σηµειωµένο πάνω στο 

πληκτρολόγιο, πάνω σε κάθε πλήκτρο, πού βρίσκονται τα γράµµατα και πού οι 

αριθµοί, τι µπορεί να συµβεί αν πατήσουν τα πλήκτρα που έχουν βέλη, ενώ τα 

καλεί να συνεργαστούν σε δυάδες και να ζωγραφίσουν τον υπολογιστή της τάξης. 

 

 

1.3.5.1.2.Οργανώνοντας τη «γωνιά του µουσείου» 

 

 

Τα παιδιά αναζητούν πληροφορίες από το διαδίκτυο και από τη βιβλιοθήκη της 

περιοχής τους και εγκαινιάζουν την «γωνιά του µουσείου» (εικόνα 45), µε 

αντίγραφα εκθεµάτων, φωτογραφίες, διαφάνειες, βιβλία, προτάσεις για 
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εκπαιδευτικές δραστηριότητες και κατασκευές. Με αυτό τον τρόπο δίνεται στα 

παιδιά η ευκαιρία να βρίσκονται στο οικείο τους περιβάλλον, τη σχολική αίθουσα, 

και στην ερευνήτρια η δυνατότητα να απασχολήσει την οµάδα σε ώρες που την 

εξυπηρετούν, να επανέλθει στο θέµα όποτε εκείνη νοµίζει και να χρησιµοποιήσει 

τον τρόπο που θεωρεί ότι είναι ο πιο κατάλληλος για το έµψυχο δυναµικό της 

(Άλκηστις, 1995). 

 

 

Εικόνα 45: Γωνιά του µουσείου 

 

Στη «γωνιά του µουσείου» συγκεντρώνεται εποπτικό υλικό σχετικό µε το θέµα 

και διαθέτει ένα σταθερό µέρος, σαν προθήκη, για να µπορούν να τοποθετούν  

διάφορα αντικείµενα, όπως πήλινα αγγεία και κοσµήµατα, πήλινες µινωικές 

συνταγές, αντίγραφα τοιχογραφιών. Στον τοίχο υπάρχει η γραµµή του χρόνου και 

ένας πίνακας, όπου τα παιδιά να µπορούν εύκολα να τοποθετούν µια ανακοίνωση, 

ένα φύλλο εργασίας, µια εικόνα ή µια λέξη. 

 Πρώτη η ερευνήτρια εφοδιάζει τη γωνιά του µουσείου µε το κατάλληλο υλικό, 

το οποίο στη συνέχεια επεξεργάζεται µε τα παιδιά. Κάθε αντικείµενο ονοµάζεται 

και χαρακτηρίζεται µε µια ετικέτα που γράφουν τα παιδιά (βλ. εικόνα 17). 

Η ύπαρξη ενός µουσείου στο Νηπιαγωγείο δηµιουργεί ευκαιρίες για τα παιδιά 

να εξοικειώνονται µε τον ρόλο των Μουσείων ως χώρων συντήρησης και φύλαξης 

τεκµηρίων του παρελθόντος και κατ’επέκταση φύλαξης της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς ενός λαού. Έτσι ένα Μουσείο στην τάξη βοηθά τα παιδιά να 

υποδύονται τους ρόλους των εργαζοµένων σε Μουσείο, όπως να ενεργούν ως 

ξεναγοί, να ταξινοµούν τα αντικείµενα που ανήκουν στο Μουσείο, «γράφουν» 

ετικέτες, προκειµένου να περιγράψουν τα αντικείµενα  (είδος, χρονική περίοδος).  
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Η ερευνήτρια  βοηθά τα παιδιά να αντιληφθούν την αξία ενός αρχαιολογικού 

χώρου και τη σηµασία του στην κοινότητα. Τα παιδιά µέσω της συζήτησης 

κατανοούν τι είναι το µουσείο, οι αρχαιολογικοί χώροι, πώς ήταν τα µουσεία παλιά 

και πώς εξελίχθηκαν, παίζοντας γλωσσικά παιχνίδια, φτιάχνουν µε διάφορα υλικά 

την  τοιχογραφία «Οι Γαλάζιες κυρίες» και µετρούν πόσες είναι οι «κυρίες» της 

τοιχογραφίας. Οι µικροί µαθητές συνδέονται µε την καλλιέργεια θεµελιωδών 

εννοιών του χρόνου, πάνω στις οποίες χτίζεται η ιστορική σκέψη και κατανόηση σε 

µεγαλύτερες ηλικίες. Στις µικρές αυτές ηλικίες οι έννοιες καλλιεργούνται 

ξεκινώντας από το σήµερα, από τη ζωή και το άµεσο περιβάλλον των ίδιων των 

παιδιών και σταδιακά επεκτείνοντας την εφαρµογή τους σε πιο µακρινές εποχές, 

στην εποχή του χαλκού.  

Η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία 

αποκτά µεγαλύτερη σηµασία όταν τα διδακτικά αντικείµενα προσφέρονται µε τη 

µορφή προβληµατικών καταστάσεων. Κατά τη διάρκεια  επίλυσης προβλήµατος  

τα παιδιά διαπιστώνουν διαφορές και οµοιότητες, κατανοούν τις έννοιες, 

προσδιορίζουν, διατυπώνουν  το  πρόβληµα, διερευνούν, παρατηρούν, εξάγουν 

συµπεράσµατα. Υιοθετώντας την αρχή του Dewey ότι οι µαθητές πρέπει να 

µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν, προτείνουµε διδακτικές προσεγγίσεις που έχουν 

σχέση µε διερευνητικές µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης. Υποστηρίζουµε την 

ανάγκη να ενθαρρύνονται οι µικροί µαθητές ώστε να σκέπτονται, να 

συµπεραίνουν, να υποθέτουν, να κρίνουν, να διαλογίζονται, να αξιολογούν, να 

φαντάζονται και να δηµιουργούν (Ψαρράκη- Μπελεσιώτη, 1994). Μας ενδιαφέρει 

κυρίως να έρθουν σε επαφή µε τα σχετικά υλικά, να τα περιεργαστούν, ώστε να 

τους δηµιουργηθεί η πρόθεση να επισκεφτούν τους χώρους αυτούς. 

Μέσα από θέµατα, όπως η διατροφή, η χρήση χρηστικών και µαγειρικών 

σκευών τα παιδιά αντιλαµβάνονται την έννοια της αλλαγής, της συνέχειας, της 

ακολουθίας, καθώς βλέπουν στην πορεία του χρόνου πώς αυτά άλλαξαν, αν 

άλλαξαν ή αν κάποια στοιχεία τους διατηρήθηκαν αναλλοίωτα στο πέρασµα του 

χρόνου. Τα εποπτικά µέσα που χρησιµοποιούνται βοηθούν στην κατανόηση της 

συνέχειας και  της αλλαγής µέσα στο χρόνο,  στην αποσαφήνιση βασικών 

χρονικών εννοιών, ενώ  οδηγούν στην κατάκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης, κάνοντας συγκρίσεις του τότε µε το τώρα. Τα παιδιά 

ενθαρρύνονται -µέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων- να εκφράζουν λεκτικά τις 

σκέψεις, τις ιδέες τους πάνω σε θέµατα που αφορούν την εποχή του χαλκού στα 



 124 

µινωικά ανάκτορα της Κνωσού, χρησιµοποιώντας λέξεις όπως ανάκτορο, µουσείο, 

αναστύλωση, τοιχογραφία, αγγείο, πρόχους κ.α. 

Προκειµένου να διαδραµατίσουν τα παιδιά ενεργό ρόλο στη διαδικασία 

µάθησης αναπτύχθηκε στην αρχή ένα υποστηρικτικό πλαίσιο κλίµατος 

εµπιστοσύνης, αποδοχής, µέσα από το οποίο τα παιδιά βοηθήθηκαν να εκφραστούν 

ελεύθερα και να αναλάβουν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της οµάδας. ∆όθηκε 

έµφαση στη διαµόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων για την ενθάρρυνση και τη 

διευκόλυνση του δηµιουργικού παιχνιδιού, ως βασικού µέσου για την προσέγγιση 

µαθησιακών και αναπτυξιακών στόχων. Οργανώσαµε ένα περιβάλλον µάθησης, 

όπου µέσα από ένα σύνολο υλικών και νοητικών καταστάσεων, το παιδί θα 

αποκτούσε την επιδιωκόµενη γνώση µε ατοµική δραστηριοποίηση και 

επεξεργασία.  

Τις επόµενες ηµέρες τα παιδιά  εγκαινιάζουν τη «γωνιά του µουσείου» µε: 

� βιβλία, περιοδικά µε πληροφορίες για τη Μινωική Κρήτη. 

�  εικόνες/φωτογραφίες του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού και 

ευρηµάτων που αφορούν στην Μινωική εποχή. 

� φωτογραφίες εκθεµάτων από τη Μινωική εποχή από το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου. 

� πληροφορίες και υλικό µέσω διαδικτύου για την ενδυµασία, για τα 

προϊόντα, για τη χρήση µαγειρικών και χρηστικών σκευών σε διάφορες εποχές.  

� κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. 

� χάρτη της Ελλάδας και της Κρήτης. 

� γραµµή του χρόνου. 

� φωτογραφική µηχανή, δηµοσιογραφικό κασετόφωνο. 

� εκπαιδευτικό φάκελο: «Ο Μινωικός πολιτισµός», Πρόγραµµα Μελίνα, 

Έκδοση ΥΠ.ΠΟ.- ΥΠΕΠΘ, 1998. Περιέχει βιβλίο για τον εκπαιδευτικό και το 

µαθητή, διαφάνειες, βιντεοταινία «Μία µέρα µε τον Μίνωα», και υλικό για 

δραστηριότητες µέσα στην τάξη. ∆ιατίθεται ως δανειστικό υλικό από το τµήµα 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. 

Τα παιδιά συζητούν για ό,τι τους  κάνει εντύπωση στα βιβλία που ξεφυλλίζουν, 

σχολιάζουν δε παραστάσεις που βλέπουν σε τοιχογραφίες, αγγεία, κτίρια. Θέλουν 

να µάθουν περισσότερα για τα αγγεία, τις τοιχογραφίες, τα κοσµήµατα. (Πώς 

φτιάχτηκαν; Από τι υλικό; Πώς τα χρησιµοποιούσαν; Ποιοι µπορεί να τα 

χρησιµοποιούσαν; Πόσο συχνά;  Πώς έχουν διακοσµηθεί;, Υπάρχουν σήµερα 
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παρόµοια αντικείµενα; Είναι πολύτιµα; Γιατί;). Αναζητούν πληροφορίες από το 

διαδίκτυο, από τη βιβλιοθήκη του σχολείου τους και εµπλουτίζουν την «γωνιά του 

µουσείου», µε αντίγραφα εκθεµάτων, φωτογραφίες, διαφάνειες, βιβλία, περιοδικά 

και άλλα έντυπα του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. 

Με αυτό τον τρόπο δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να βρίσκονται στο οικείο 

τους περιβάλλον, τη σχολική αίθουσα, και στην ερευνήτρια η δυνατότητα να 

απασχολήσει την οµάδα σε ώρες που την εξυπηρετούν, να επανέλθει στο θέµα 

όποτε εκείνη νοµίζει και να χρησιµοποιήσει τον τρόπο που θεωρεί ότι είναι ο πιο 

κατάλληλος για το έµψυχο δυναµικό της (Άλκηστις, 1995). 

Μέσα από το διαθέσιµο έντυπο υλικό, αλλά και από την εικονική περιπλάνηση 

«Στα Παλάτια της Κνωσού του χθες και του σήµερα», συγκεντρώνονται οι 

πληροφορίες που αναζητούν.  

 

 

1.3.6.Το εκπαιδευτικό υλικό  

 

 

Το λογισµικό της έρευνας  αποτέλεσε η εικονική περιπλάνηση «Τα Ανάκτορα 

της Κνωσού του χθες και του σήµερα». Το εκπαιδευτικό λογισµικό σχεδιάστηκε, 

ώστε να είναι προσαρµοσµένο στην ηλικία των παιδιών στα οποία απευθύνεται: η 

γλώσσα να είναι απλή και το κείµενο και οι εικόνες επιλέχθηκαν ώστε να είναι  

ελκυστικά για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, ικανοποιώντας παράλληλα τις 

σύγχρονες διδακτικές αρχές για την προσέγγιση της ιστορικής και γενικότερης 

γνώσης στο Νηπιαγωγείο, µε τη βοήθεια της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. 

Ειδικότερα, η επιλογή των εικόνων, του κειµένου και η δοµή των πέντε 

ενοτήτων βασίστηκε σε κάποια κριτήρια, όπως για παράδειγµα δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή, ώστε η πλοκή της κάθε ενότητας να είναι εύκολα αντιληπτή και να 

προκαλεί το ενδιαφέρον των µικρών παιδιών, καθώς και οι εικόνες που 

συνοδεύουν την αφήγηση, να «αποδίδουν» το περιεχόµενο της διήγησης. Επόµενο 

κριτήριο αποτέλεσε το πλούσιο λεξιλόγιο, δηλαδή η αφήγηση να περιέχει ποικιλία 

ρηµάτων, επιθέτων και ουσιαστικών, που συντελούν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 

των µικρών µαθητών και στην κατανόηση του ιστορικού τους λόγου (π.χ. ο άνδρας   

έχει  µακρύ λαιµό, µεγάλους ώµους, λεπτή µέση, µε µακριά σκούρα µαλλιά , µε 

µέτριο ανάστηµα και είναι ξυπόλυτος).  
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 Εποµένως, η γλώσσα της αφήγησης είναι απλή µε µικρές προτάσεις, µε 

κυρίαρχα ρήµατα και ουσιαστικά, ενώ η δοµή της αφήγησης ακολουθεί ένα τυπικό 

σχήµα, δηλαδή αναφορά στο χρόνο και τόπο (π.χ. οι 3 γυναίκες  είχαν λεπτό λαιµό, 

µεγάλους ώµους και λεπτή µέση. Επειδή ήταν σκουρόχρωµες βαφόντουσαν µε 

έντονα χρώµατα. Φορούσαν  χρυσά κοσµήµατα όπως σκουλαρίκια-«ενώτια», 

βραχιόλια-«ψέλια», δαχτυλίδια, περιδέραια, χτένια, τα οποία είτε κατασκευάζονταν 

στο νησί, είτε τα έφερναν από την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ασία). 

 Προσπαθήσαµε, εποµένως, να προσφέρουµε στους χρήστες-µαθητές εικονικές 

περιηγήσεις που να κινούνται, όµως, σε συγκεκριµένα χωρικά και χρονικά πλαίσια 

(π.χ. όµως στα 1700 π.Χ.  -στη γραµµή του χρόνου αναβοσβήνει το  1700 π.Χ.- 

ένας τροµερός σεισµός καταστρέφει τα  ανάκτορα. Η πλούσια γη της Κρήτης µε τα 

πράσινα δάση, τους πλούσιους αγρούς, τα µεγάλα ανάκτορα γίνεται  µια έρηµος). 

 Τέλος, η πληροφορία της αφήγησης θεωρήθηκε σκόπιµο να µη φθάσει σε 

µεγάλο βάθος, για να είναι εύκολα κατανοητή από τα παιδιά του νηπιαγωγείου. 

Αποφασίσαµε να συλλέξουµε και να οργανώσουµε τις πληροφορίες που θα 

παρουσιάζαµε στα παιδιά έχοντας ως χρονική περίοδο αναφοράς από την εποχή 

του χαλκού (σηµείο «ύπαρξης» των ανακτόρων της Κνωσού) έως τη σηµερινή 

εποχή, δηλαδή το 2010. 

 

 

1.3.6.1.Περιεχόµενο λογισµικού 

 

 

Οι  µαθητές του δείγµατος,  µε τη βοήθεια της γραµµής του χρόνου (εικόνα 

46), τοποθετούνται χρονικά στο χώρο και στο χρόνο,  ενώ µαθαίνουν για  το 

Μίνωα και την Πασιφάη, για το µύθο του Μινώταυρου και του Θησέα, για το 

πάθηµα του Γλαύκου, για τα ανάκτορα της Κνωσού και τους κατοίκους της, 

κάνοντας αναφορά στον τρόπο ντυσίµατος των ανδρών και γυναικών µε τη 

βοήθεια των τοιχογραφιών, στα χρηστικά και µαγειρικά σκεύη της Μινωικής 

εποχής, στα φυσικά αίτια καταστροφής του αρχαιολογικού χώρου σήµερα. Οι 

φωτογραφίες, οι εικόνες όπως και τα κείµενα είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να εµφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σε «λογικό χρόνο» και να έχουν 

τόσο µήκος όσο το µέγεθος της οθόνης.  
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Η εικονική περιπλάνηση που σχεδιάστηκε παρέχει ανατροφοδότηση-βοήθεια 

στα παιδιά να επανέλθουν µε τη βοήθεια σύνδεσης µιας εικόνας-ενός κόκκινου και 

πράσινου κύκλου στο κάτω µέρος της οθόνης- σε πλήκτρο δηλαδή και επιστροφή 

στην αρχική εικόνα, σκηνή 1 (εικόνα 46) στην γραµµή του χρόνου, όπου τα παιδιά 

µπορούν να πατήσουν σε οποιοδήποτε εικόνα- πλήκτρο µπλε χρώµατος και να 

οδηγηθούν σε κάποια άλλη ιστορική στιγµή. 

 

Εικόνα 46: Σκηνή 1- Η γραµµή του χρόνου 

 

Ακόµη, προκειµένου  η ιστορική αφήγηση της έρευνας ή καλύτερα το 

λογισµικό να παρουσιαστεί πιο εύκολα στα παιδιά, να είναι πιο σύντοµο και να µην 

τα κουράσει, η εικονική περιπλάνηση  που κατασκευάστηκε στον υπολογιστή 

χωρίστηκε σε πέντε (5) ενότητες, µια (1) ενότητα για κάθε εποχή που 

αναφερόµαστε. 

Το κείµενο  πληροφορεί το χρήστη για τα ανάκτορα της Κνωσού στην πορεία 

του χρόνου, από το «χθες» στο «σήµερα». Κάποια σηµεία-κλειδιά, πάνω στη 

γραµµή του χρόνου, χρωµατισµένα µε µπλε χρώµα, αποτελούν τους συνδέσµους 

του κειµένου, δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη  να εισαχθεί στην κάθε εποχή που 

θέλει η ερευνήτρια να «διδάξει». Οι σύνδεσµοι αυτοί αναφέρονται στις γενικές 

κατηγορίες, στις οποίες έχει οµαδοποιηθεί η πληροφορία του λογισµικού 

συστήµατος. Εποµένως, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα στους 

παρακάτω συνδέσµους: 

� το πλήκτρο-εικόνα 2800-1100 π.Χ., που µας µεταφέρει στην  εποχή 

του χαλκού. 
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� το πλήκτρο-εικόνα 1700 π.Χ., που µας µεταφέρει στην εποχή του 

σεισµού. 

� το πλήκτρο-εικόνα 1450 π.Χ., που µας µεταφέρει στην  ολοκληρωτική 

καταστροφή των Ανακτόρων της Κνωσού. 

� το πλήκτρο- εικόνα 1900 µ.Χ., που µας µεταφέρει στην εποχή την 

ανακάλυψης των Ανακτόρων της Κνωσού από τον αρχαιολόγο Άρθουρ Έβανς. 

� το πλήκτρο-εικόνα 2010 π.Χ.,  που µας µεταφέρει στη σηµερινή εποχή, 

στο «τώρα». 

� το πλήκτρο-εικόνα «Μινώταυρος», που µας µεταφέρει στο µύθο του 

Μινώταυρου και του Θησέα. 

� το πλήκτρο-εικόνα «Λεξιλόγιο», που µας µεταφέρει στο  Μινωικό 

Αλφαβητάρι, στην ετυµολογία, δηλαδή,  των λέξεων. 

� το πλήκτρο-εικόνα «Παιχνίδια στην Κνωσό», που µας µεταφέρει στις 

παιγνιώδεις δραστηριότητες. 

 

Για παράδειγµα, αν ο χρήστης επιλέξει να πατήσει την περιοχή 2800-1100 

π.Χ., η οποία αναφέρεται στην εποχή του χαλκού, τότε θα πάρει τις πληροφορίες 

που αναφέρονται γενικά στην εποχή του χαλκού καθώς και τις πληροφορίες για το 

πάθηµα του Γλαύκου, πατώντας την εικόνα-κουµπί µε τον Γλαύκο, που 

εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης. Αν πάλι προτιµά να περιηγηθεί στη 

σηµερινή εποχή, πατά το κουµπί 2010 µ.Χ. και µεταφέρεται στον αρχαιολογικό 

χώρο της Κνωσού  του 2010 µ.Χ. 

Το λογισµικό παρέχει, επίσης, ανατροφοδότηση-βοήθεια στα παιδιά να 

µεταβούν µε τη βοήθεια σύνδεσης µιας εικόνας-ενός κύκλου (πλήκτρου) στο κάτω 

µέρος της οθόνης, όπου ο χρήστης αν χρειαστεί  µπορεί να χρησιµοποιήσει το 

κείµενο βοήθειας του λεξιλογίου  πατώντας το κουµπί «Λεξιλόγιο» για να  µεταβεί 

σε ένα παράθυρο, όπου θα υπάρχει η φωνολογική-ακουστική απόδοση της λέξης 

που δεν γνωρίζει. 

 Λαµβάνοντας ως δεδοµένο, ότι σηµείο αναφοράς είναι η γραµµή του χρόνου 

και η γέννηση του Χριστού, προσπαθήσαµε να προσφέρουµε στους χρήστες-

µαθητές εικονικές «περιηγήσεις» που να κινούνται αυστηρά στα χρονικά και 

χωρικά πλαίσια που θέσαµε. Η αυτοσχέδια ιστορική αφήγηση, που αποτέλεσε το 

εκπαιδευτικό λογισµικό της έρευνας, υλοποιήθηκε στον υπολογιστή µε τη χρήση 

του λογισµικού Flash 8, όπου η γραµµή του χρόνου ήταν σχεδιασµένη µε τη 
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βοήθεια εικόνων και χρονολογιών. Επιλέχθηκε το συγκεκριµένο πρόγραµµα 

επειδή: 

 α) είναι φιλικό στη χρήση, ώστε να µπορούν άνετα να το χειριστούν µικρά 

παιδιά χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια από κάποιον ενήλικα, 

 β) δεν απαιτείται η γνώση ανάγνωσης και γραφής για τη χρησιµοποίησή του, 

εποµένως, είναι κατάλληλο για χρήστες προσχολικής ηλικίας και πρωτοσχολικής 

ηλικίας, 

 γ) εισάγει και συνδυάζει ελκυστικά γραφικά τα οποία εντυπωσιάζουν τα 

παιδιά της ηλικίας αυτής. 

Πιο συγκεκριµένα, το λογισµικό Flash 8 αποτελεί ένα πολυµεσικό πρόγραµµα, 

καθώς στον υπολογιστή συνδυάζονται, εναλλάσσονται και διαπλέκονται αρµονικά 

αφήγηση, εικόνα µε κίνηση, ήχο, χρώµατα. 

Η αφηγηµατική ιστορία  γράφτηκε και σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια για 

την προσέγγιση χρονικών εννοιών και πιο συγκεκριµένα  της έννοιας της 

ακολουθίας και της έννοιας της αλλαγής. Η ιστορία σε αφηγηµατική µορφή είναι 

το έναυσµα, για να αρχίσουν τα παιδιά να αντιλαµβάνονται και να κατανοούν το 

παρελθόν και ιδιαίτερα την Μινωική εποχή. Παρουσιάζεται δε µε δοµηµένο τρόπο, 

βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα και στοχεύει στην κατάκτηση χρονικών εννοιών α. 

της έννοιας του χρόνου, β. της έννοιας της χρονικής ακολουθίας  και γ. της έννοιας 

της αλλαγής. Η αφηγηµατική ιστορία επικεντρώνει την προσοχή των παιδιών στις 

οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, ενώ τα 

γεγονότα που περιγράφονται εξελίσσονται µέσα στον ίδιο χώρο, τον αρχαιολογικό 

χώρο της Κνωσού, στον οποίο τα παιδιά  ακολουθούν µια «γραµµική διαδοχή» 

γεγονότων ή καταστάσεων. 

∆ίνεται, µε τον τρόπο αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα, ώστε η διδακτική πράξη και 

µάθηση να διέρχεται από τα τρία στάδια του Bruner (όπως αναφέρθηκε στο 

σχετικό θεωρητικό κεφάλαιο): πραξιακό – εικονικό – συµβολικό.  Ο συνδυασµός 

φωνηµάτων για τη σύνθεση γνωστών λέξεων, που αφορούν τα προϊόντα διατροφής, 

που παρουσιάζονται µε ήχο  και µε εικόνα, αναπτύσσει παράλληλα και τη 

φωνολογική επίγνωση των παιδιών (Bransford, Banion, Miller Sharp, Livernois, 

Vye, Saul, Goldman, Hasselbring & Goin, 2006)   

Το πρώτο µέληµα του σχεδιασµού ήταν να εντοπιστεί το περιεχόµενο,  τα 

στοιχεία εκείνα, όπως φωτογραφίες του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, 

φωτογραφίες αντικειµένων που θεωρούνται αντιπροσωπευτικές, γιατί έχουν να 
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αναδείξουν ιστορικές έννοιες και ιστορικά θέµατα που µας ενδιαφέρει να 

επεξεργαστούν οι µαθητές (McLean & Tessman, 2006  � Worts, 1990), πάντα µε τη 

βοήθεια της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. 

Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται µε διαφορετικούς τρόπους 

(φωτογραφικό ηλεκτρονικό αρχείο, κινούµενες εικόνες, κείµενα, παιχνίδια, 

ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου), αποσκοπώντας να κεντρίσει το 

ενδιαφέρον του µαθητή και να συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη κατανόηση του 

περιεχοµένου του µαθήµατος. 

Οι εικόνες αντλήθηκαν από το ∆ιαδίκτυο, από βιβλία, ενώ η ηλεκτρονική 

επεξεργασία τους πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του προγράµµατος Corel Draw 

10 και Corel Photo-Paint 10 και του Flash 8. Οι χώροι στους οποίους ανατρέξαµε 

για την άντληση των πληροφοριών ήταν η γενική βιβλιογραφία (βιβλία, άρθρα, 

εγκυκλοπαίδειες, κατάλογοι εκθέσεων, πρακτικά συνεδρίων, περιοδικά, 

µεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, προφορικές καταγραφές καθηγητών 

Πανεπιστηµίου) και το διαδίκτυο. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε για την υποστήριξη του 

ερευνητικού προγράµµατος αποτέλεσαν: 

1. µια κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού (Εκπαιδευτικό υλικό 

Υπουργείου Πολιτισµού-Εκπαιδευτικό φάκελος: «Ο Μινωικός πολιτισµός», 

Πρόγραµµα Μελίνα). 

2. ένας παγκόσµιος Χάρτης.  

3. φωτογραφίες από  τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού (από το διαδίκτυο 

και από βιβλία). 

4. φωτογραφίες από  τον σηµερινό αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και από το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου  (φωτογραφίες της  ίδιας της ερευνήτριας). 

5. εικόνες από µαγειρικά και χρηστικά σκεύη της µινωικής εποχής και της 

σηµερινής εποχής (φωτογραφίες της  ίδιας της ερευνήτριας από το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου). 

6. εικόνες από µινωικές τοιχογραφίες, από το διαδίκτυο και από άλλες γραπτές 

πηγές.  

Οι παραπάνω φωτογραφίες-εικόνες αποτέλεσαν οπτικά ερεθίσµατα, που 

χρησιµοποιήθηκαν και στα παιχνίδια που κατασκευάστηκαν και σε όλα τα τελικά 

προϊόντα της τρίτης φάσης του ερευνητικού προγράµµατος. Θα µπορούσαµε να 

πούµε πως µέσα από τις εικόνες της εικονικής περιπλάνησης, στόχος του 
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λογισµικού υπήρξε να πραγµατοποιήσουν τα παιδιά ένα εικονικό ταξίδι στον 

αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, φθάνοντας στην ιστορική γνώση µέσα από µία 

ιστορία  πολυγνωστικού χαρακτήρα. Όπως επισηµαίνεται εξάλλου (Ράπτης & 

Ράπτη, 2002  � Ράπτης & Ράπτη, 2007),  ο υπολογιστής έχει τη δυνατότητα λόγω 

της ιδιαίτερης φύσης του ως πολυµεσικού, προσοµοιωτικού, υπολογιστικού και 

πληροφοριακού εργαλείου, να αναπαριστά τη γνώση µε µια διαθεµατική 

προσέγγιση (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

 

 

1.3.6.2.Παρουσίαση των δραστηριοτήτων «Παιχνίδια στην Κνωσό» στον 

υπολογιστή 

 

 

Αυτό που επιδιώξαµε  στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 

είναι να υποστηρίξει ψηφιακά πράξεις νοηµατοδότησης του ιστορικού και 

πολιτιστικού περιεχοµένου (Νικονάκου & Κασβίκης, 2008), όπου κάθε 

δραστηριότητα να είναι σχεδιασµένη και ενταγµένη σε ένα πλαίσιο σκοπών και 

στόχων (µαθησιακών επιδιώξεων). 

Η θεµατική των παιχνιδιών στον υπολογιστή στηρίζεται, στο µεγαλύτερο 

µέρος της, κυρίως στο περιεχόµενο της αφήγησης, αποτελώντας µια συνέχεια και 

πρακτική εµπέδωσή της. Στόχος µας ήταν να δώσουµε µε τον τρόπο αυτό στα 

παιδιά τη δυνατότητα να ανακαλέσουν στη µνήµη τους στοιχεία από την ιστορία  

που προγενέστερα είχαν δει και ακούσει. Προστέθηκαν, ωστόσο και κάποιες 

παραλλαγές, όπως εικόνες από µαγειρικά σκεύη της σηµερινής εποχής, η 

«σηµερινή κυρία», εικόνα ενός σηµερινού σπιτιού, οι οποίες στόχο είχαν να 

εµπλουτίσουν το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων και να αναπτύξουν την κριτική 

σκέψη των µαθητών. 

Έτσι ενθαρρύνεται η νοητική επεξεργασία πληροφοριών, καθώς ο χρήστης- 

µαθητής κατανοεί τις ιστορικές µαρτυρίες και  συνδυάζει στοιχεία προκειµένου να 

καταλήξει στην τοποθέτηση των αντικειµένων στο χώρο. Οι εναλλακτικές κινήσεις 

που τυχόν επιλέγει είναι σχεδιασµένες ώστε να συµβάλλουν στην ιστορική γνώση  

και στην ανάπτυξη  της αισθητικής καλλιέργειας, της φαντασίας και του 

ενδιαφέροντός τους για τον ιστορικό χώρο. Το λογισµικό παρείχε, δηλαδή, τα 

ερεθίσµατα για ελεύθερη επιλογή του χρήστη να σύρουν και να τοποθετήσουν τα 
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αντικείµενα σε κάποιες από τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν από την 

ερευνήτρια (π.χ. δραστηριότητα αριθµός 5 και 11). 

Σε όλες τις δραστηριότητας στα «Παιχνίδια στην Κνωσό» (βλ. Παράρτηµα Α) 

τα παιδιά εργάζονται από κοινού, σε ένα οµαδοσυνεργατικό κλίµα µπροστά στον 

υπολογιστή και παροτρύνονται να συνεργαστούν, να βοηθά το ένα το άλλο, να 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, να συζητούν και να ανταλλάσσουν εµπειρίες, σκέψεις 

και προβληµατισµούς, π.χ. για το «ποιες εικόνες πρέπει να σύρουν» και 

αναστοχαζόµενα πάνω στις πρακτικές τους, να επιχειρηµατολογούν µεταξύ τους, 

αλλά και µε την ερευνήτρια, σχετικά µε την πορεία των ενεργειών τους.  

Ειδικότερα τα παιδιά σε µικρές οµάδες των 2 έως 4 ατόµων παίζουν τις 

παρακάτω δραστηριότητες στον υπολογιστή της τάξης: 

∆ραστηριότητα 1 - Γραµµή του χρόνου 

∆ραστηριότητα 2 - Μινωικές Αποθήκες 

∆ραστηριότητα 3 - Κρυπτόλεξο 

∆ραστηριότητα 4 – Μαγειρέµατα στον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού 

∆ραστηριότητα 5 – Ζώντας στη Μινωική εποχή 

∆ραστηριότητα 6 – Πάζλ µε τις Γαλάζιες Κυρίες 

∆ραστηριότητα 7 – Ας γίνουµε Αρχαιολόγοι 

∆ραστηριότητα 8 – Παιχνίδι αντιστοίχισης 

∆ραστηριότητα 9 – Σύγκριση παρελθόντος- παρόντος 

∆ραστηριότητα 10- Αναπαράσταση ενός µινωικού και ενός σηµερινού σπιτιού 

∆ραστηριότητα 11- Ξενάγηση- Εξερεύνηση 

∆ραστηριότητα 12- Σταυρόλεξο 

 

Παρακάτω παραθέτουµε ενδεικτικά τη ∆ραστηριότητα 8 – Παιχνίδι 

αντιστοίχισης (εικόνα 47): 

Τα παιδιά ακούν την παρακάτω οδηγία: 

 

Κάθε καρτέλα αντιστοιχεί σε ένα αντικείµενο αλλά… σε ποιό; 

Αδύνατον να βγάλω άκρη, γιατί ο αρχαιολόγος  τις ανακάτεψε. 

Μπορείτε να µε βοηθήσετε να αντιστοιχίσω κάθε αντικείµενο µε τη σωστή 

καρτέλα. 

Σύρε το ποντίκι και τράβα µια γραµµή για να ενώσεις  την κάθε λέξη µε την 

αντίστοιχη εικόνα. 
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Εικόνα 47 : Παιχνίδι αντιστοίχησης 

 

 

Υπάρχουν πέντε (5) λέξεις  µε ονόµατα και πέντε (5) αντικείµενα-εκθέµατα και 

τα παιδιά  καλούνται να αντιστοιχίσουν κάθε εικόνα µε την καρτέλα που έχει 

γράψει ο αρχαιολόγος (εικόνα 47). Καθώς ο µαθητής «σύρει» το ποντίκι 

εµφανίζεται µια γραµµή, η οποία ενώνει τη λέξη µε την εικόνα. Ο υπολογιστής 

επιβραβεύει το παιδί µε ένα ηχητικό ήχο σε κάθε σωστή  προσπάθειά του, ενώ 

ταυτόχρονα παραµένει η µαύρη γραµµή που ενώνει τη λέξη µε το αντικείµενο στην 

οθόνη του υπολογιστή. 

Ο µαθητής- χρήστης καλείται να συνδέσει τις εικονικές αναπαραστάσεις µε τις 

αντίστοιχες λέξεις που ακούει ως µια διαδικασία µάθησης του λεξιλογίου, 

αλληλεπίδρασης µε τα µουσειακά αντικείµενα και αλληλεπίδρασης των παιδιών 

µεταξύ τους και µε την ερευνήτρια, στο φυσικό χώρο της τάξης. Έτσι,  ο χρήστης- 

µαθητής  έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει εικονοποιηµένα  λεξιλόγιο  της µινωικής 

Κρήτης, όπως τοιχογραφία, αγγείο, ζώµα, πιθάρια, µινωικό σπίτι, µε  εικόνες και 

λέξεις (γραπτός και προφορικός λόγος). Τα παιδιά ενθαρρύνονται  µέσω αυτής της 

παιγνιώδους δραστηριότητας να εκφράσουν λεκτικά τις σκέψεις, τις ιδέες τους 

πάνω σε θέµατα που αφορούν τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Η συχνή χρήση  
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ιστορικών όρων και εννοιών τα βοηθά στην καλλιέργεια της γλώσσας και της 

ικανότητας έκφρασής τους, µαθαίνοντας επίσης όρους συναφείς µε την Ιστορία, 

καθώς εθίζονται στον τρόπο σκέψης και προβληµατισµού γύρω από τα θέµατα 

Ιστορίας που µελετούν (Στραταριδάκη, 2006). 

 

 

 1.3.7. Τρόποι αξιολόγησης της παρέµβασης 
 

 

 Ως εργαλεία αξιολόγησης της µαθησιακής-ιστορικής ικανότητας των παιδιών 

χρησιµοποιήθηκαν: 

α) Οι συνεντεύξεις.  

Η κατανόηση από τα παιδιά της «εικονικής  περιπλάνησης» αξιολογήθηκε µε τη 

διαδικασία των ερωτήσεων, όπου η ερευνήτρια πήρε πληροφορίες, όχι µόνο 

σχετικά µε την ανάκληση των πληροφοριών και γεγονότων της αφήγησης, αλλά 

και γενικότερα  µε την ικανότητα των παιδιών του δείγµατος να κατανοούν τις  

έννοιες του χρόνου, της ακολουθίας  και της αλλαγής.  

 

β) Οι παρατηρήσεις.  

Αναλυτικότερα, συλλέγουµε  στοιχεία από τις παρατηρήσεις από: 

� τις δέκα παιγνιώδεις δραστηριότητες «Παιχνίδια στην Κνωσό» 

Για τη συλλογή πληροφοριών που θα µας επέτρεπαν να απαντήσουµε στα  

ερευνητικά ερωτήµατα που θέσαµε, κατασκευάσαµε και δέκα (10) δραστηριότητες  

στον υπολογιστή, (βλ. Παράρτηµα Α) παιχνίδια εκπαιδευτικά, διαδραστικά, 

ψυχαγωγικά, τα οποία σχετίζονται άµεσα µε τον ευρύτερο χώρο των Ανακτόρων 

της Κνωσού. Τα «Παιχνίδια στην Κνωσό» αποτέλεσαν µέρος του εκπαιδευτικού 

λογισµικού της έρευνας, σχεδιάστηκαν για να διεξαχθούν στην τάξη, στη γωνιά του 

υπολογιστή, όπου τα παιδιά σε µικρές οµάδες των δύο ως τριών ατόµων, παίζουν 

µπροστά στον υπολογιστή. 

Ελέγχουµε σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, πράγµα ιδιαίτερα δύσκολο στο 

πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας, την επίτευξη των διδακτικών στόχων για 

το σύνολο της τάξης. Μάλιστα µετά από κάθε παιχνίδι «ελέγχεται» από τους ίδιους 

τους µαθητές αυτόµατα η ορθότητα των απαντήσεων του χρήστη. Στις απαντήσεις 

που δόθηκαν ορθά ακούγεται ηχητική επιβράβευση, ενώ στις λανθασµένες 
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διαφορετικός  ήχος, όπου ο µικρός µαθητής µπορεί να επιστρέψει και να διορθώσει 

τα τυχόν σφάλµατά του, ενώ πατώντας στο «πράσινο βέλος» που υπάρχει στο πάνω 

δεξιό µέρος της οθόνης του υπολογιστή, τα παιδιά οδηγούνται στην επόµενη 

παιγνιώδη δραστηριότητα. 

Τα «Παιχνίδια στην Κνωσό» βιντεοσκοπήθηκαν µε web camera και 

βιντεοκάµερα, µε σκοπό να αποτελέσουν βασικό µέσο και εργαλείο αξιολόγησης 

για τα ερωτήµατα που τέθηκαν. Η ερευνήτρια σε όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης 

µέσω των δραστηριοτήτων στον υπολογιστή βιντεοσκοπούσε, ενώ παρατηρούσε τα 

παιδιά και άκουγε αυτά που έλεγαν, µιλώντας η ίδια µε τρόπο που να γίνεται 

κατανοητή από τα παιδιά. Καθηµερινά  δουλεύει µε κάθε οµάδα χωριστά, δύο ή 

τριών παιδιών, από τις 12:30 (ώρα αποχώρησης τους) έως τις 13:30. 

� τα «τεκµήρια/ντοκουµέντα» (συλλογές δειγµάτων ατοµικών ή 

οµαδικών εργασιών) 

 Αυτά είναι τα τελικά προϊόντα της τρίτης φάσης του ερευνητικού 

προγράµµατος και πιο συγκεκριµένα η κατασκευή του «Τουριστικού οδηγού του 

Αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού» που περιέχει  περιγραφές και φωτογραφίες του 

Αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, το «ηµερολόγιο ανασκαφής», το «µινωικό 

αλφαβητάρι», και τα επιτραπέζια παιχνίδια, εκτιµώντας πως τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας εκφράζονται καλύτερα µέσα από τις εικαστικές τους δηµιουργίες. 

� η αλληλεπίδραση µε την Α’ Τάξη του Γυµνασίου στο µάθηµα της 

Ιστορίας 

Επίσης ως εργαλείο αξιολόγησης της µαθησιακής-ιστορικής ικανότητας των 

παιδιών χρησιµοποιήθηκε και το αυτοσχέδιο παιχνίδι «η γραµµή του χρόνου» και το 

«παιχνίδι του κρυµµένου θησαυρού», που παρουσίασαν στα παιδιά της Α’ 

Γυµνασίου της περιοχής,  κατά τη διάρκεια της Γ’ φάσης του ερευνητικού 

προγράµµατος,  αφενός για το λόγο, ότι τα περισσότερα παιδιά είναι εξοικειωµένα 

µε αυτοσχέδια παιχνίδια που παίζουν είτε στο σπίτι τους, είτε και στο σχολείο, και 

αφετέρου επειδή η ιδέα και η λογική «της γραµµής του χρόνου» παρέχει πολλές 

δυνατότητες για την εµπέδωση από τα παιδιά χρονικών, ιστορικών, γλωσσικών, 

µαθηµατικών εννοιών (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006). Αφορµή για την 

αλληλεπίδραση αυτή στάθηκε η επισήµανση ενός 5χρονου παιδιού πως η αδελφή 

του «διδάσκεται» και αυτή το Μινωικό πολιτισµό στο σχολείο και η πρότασή του 

στη συνέχεια να πάµε να παίξουµε τα παιχνίδια που κατασκευάσαµε µε τους 

συµµαθητές της αδελφής του και 
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� το θεατρικό παιχνίδι, που παρουσίασαν τα νήπια στην λήξη του 

σχολικού έτους, για τα µέτρα που πρέπει να πάρουµε για να σώσουµε τον 

αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. 

 Τα δεδοµένα που συλλέγονται µέσω της παρατήρησης έχουν την µορφή 

σηµειώσεων χωρισµένων και οργανωµένων ανά κατηγορίες.  

 

 

 1.3.8.Εργαλεία συλλογής δεδοµένων 

 

 

Η συλλογή των ποιοτικών δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε διάφορες 

µεθόδους, όπως µε συνεντεύξεις και  µε παρατήρηση (Robson, 2007). 

  

 

 1.3.8.1. Η συνέντευξη ως µέσο συλλογής υλικού 

 

 

α) Μη δοµηµένη συνέντευξη 

 

Η µη δοµηµένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από την απουσία 

προκαθορισµένων ερωτήσεων και βασίζεται σε θεµατικές περιοχές, πάνω στις 

οποίες αναπτύσσεται η αλληλεπίδραση µεταξύ της ερευνήτριας και του 

ερωτώµενου-παιδιού (Robson, 2002). Ακόµη, ανάλογα µε την ανάλυση των 

δεδοµένων, η ερευνήτρια προσθέτει καινούργιες ερωτήσεις που δεν τις είχε 

προσχεδιάσει. Έτσι, ανακαλύπτει και κατηγοριοποιεί αυτές τις καινούργιες 

ερωτήσεις και τις αναλύει και τις επεξεργάζεται πιο εύκολα.  

 Πρόκειται, εποµένως, για µια ανοιχτή συνέντευξη, όπου δεν υπάρχουν 

προκαθορισµένες ερωτήσεις και η ερευνήτρια  ακολουθεί όποια σειρά η ίδια 

επιθυµεί πάνω στο συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο που θέλει να ερευνήσει  και µε 

την ευχέρεια να διατυπώνει τον δικό της ιστορικό λόγο. Πάντα υπάρχει µια αρχική 

δοµή, απλά είναι περισσότερο ευέλικτη. Η αλληλεπίδραση των δύο ή 

περισσοτέρων ατόµων είναι αυτή που καθορίζει την πορεία της συνέντευξης. ∆ίνει 

την αίσθηση στο συµµετέχοντα ότι απλά γίνεται µια συζήτηση. Η ερευνήτρια, 

όµως, έχει συγκεκριµένα πράγµατα που θέλει να µάθει ή να ελέγξει. Σκοπός της 
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ερευνήτριας είναι να συλλέξει όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες από τους 

συµµετέχοντες για τις γνώσεις,   προτιµήσεις, στάσεις, πεποιθήσεις των 

υποκειµένων γύρω από το θέµα,  για τον έλεγχο δηλαδή των ερευνητικών της 

ερωτηµάτων. 

Ειδικότερα, η ερευνήτρια ενηµερώνει τα παιδιά πως πρέπει να απαντήσουν σε 

µερικές ερωτήσεις σχετικά µε την οικογένειά τους, µε τη βοήθεια των δικών τους 

οικογενειακών ζωγραφιών (εικόνα 48, 49 & 50). Το ζητούµενο της συνέντευξης 

είναι η αφήγηση της ιστορίας της ζωής των ερευνώµενων παιδιών σε µια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο (όπως για παράδειγµα το περασµένο 

Σαββατοκύριακο ή όταν ήταν µωρά), όπου µέσα από τις προσωπικές τους 

εµπειρίες, τα βιώµατα και τα προσωπικά γεγονότα καλούνται να θυµηθούν 

οικογενειακές στιγµές από το παρελθόν. Ο ερωτώµενος-µαθητής καλείται, 

εποµένως,  να αφηγηθεί την  ιστορία της ζωής του, προσπαθώντας να θυµηθεί 

προσωπικές εµπειρίες και βιώµατα στα οποία ο ίδιος είχε προσωπική εµπλοκή.  

� Πώς πέρασες το περασµένο Σαββατοκύριακο; Πού πήγες µε την 

οικογένειά σου; 

� Τι παρατηρείς στις φωτογραφίες; Ποιοί είναι; 

� Ποιός είναι µεγαλύτερος; Ποιός είναι µικρότερος, εσύ ή ο µπαµπάς σου; 

� Ποιός γεννήθηκε πρώτος;  

� Ποιός γεννήθηκε τελευταίος; 

� Μπορείς να τοποθετήσεις τις εικόνες στη σειρά; Ποιά θα τοποθετήσεις 

πρώτα; Ποιά τελευταία; Γιατί; 

 

Τα παιδιά κάνουν συσχέτιση του χρόνου που περνάει µε το χρόνο που έζησαν 

από τη στιγµή της γέννησής τους, µέσω της ανάδειξης του χρόνου γέννησής τους 

(γέµισµα του χρόνου από τη γέννηση και εξής µε παράλληλη αναζήτηση 

µαρτυριών από το οικογενειακό περιβάλλον). Έτσι,  µαθαίνουµε περισσότερα για 

την καθηµερινότητα των παιδιών της τάξης µας και  εντοπίζουµε στιγµές που 

έχουν νόηµα γι’ αυτά.  
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Εικόνα 48:  Γραµµική εξέλιξη οικογένειας       

        

Εικόνα 49:  Γραµµική εξέλιξη της οικογένειας           Εικόνα 50: Γενεαλογικό   

                                                                                            ∆έντρο 
 

Η ερευνήτρια καθόλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων διευκολύνει και 

υποστηρίζει τις συνδέσεις που προσπαθούν να κάνουν τα παιδιά µεταξύ της 

καινούργιας γνώσης και της προϋπάρχουσας, µε το διάλογο, αναγνωρίζοντας τη 

γλώσσα ως ένα από τα πιο σηµαντικά νοητικά εργαλεία (Οδηγός Εκπαιδευτικού 

για το Πρόγραµµα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, 2011), ενώ παραχωρεί στα παιδιά 

τη δυνατότητα να οργανώσουν τη µορφή της αφήγησής τους σύµφωνα µε τις δικές 

τους επιλογές και φυσικά να αισθάνονται άνετα (Rosenthal, 1995). Η συνέντευξη 

µε τον κάθε συµµετέχοντα παίρνει τη µορφή διαλόγου, όπου η επόµενη ερώτηση 

της ερευνήτριας βασίζεται στην προηγούµενη απάντηση του συµµετέχοντα. 

Οι παρεµβάσεις της ερευνήτριας είναι κυρίως για διευκρίνιση των όσων λένε 

τα υποκείµενα µε ερωτήσεις του τύπου  «Γιατί; Πότε;». Επίσης, πολύ συχνά η  

ερευνήτρια ζητά επιπλέον πληροφορίες από τους συµµετέχοντες µικρούς µαθητές  

για τις απαντήσεις που έδωσαν πρωτύτερα. Αυτό γίνεται µε ένα είδος ερωτήσεων 

που λέγονται «διευκρινιστικές ερωτήσεις» και είναι αυτές οι ερωτήσεις που ρωτούν 

το γιατί σε µια απάντηση που δόθηκε. Χρησιµοποιούνται ερωτήσεις της µορφής 
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«πως, που τι, γιατί, πότε, για ποιο λόγο, κλπ.» µε στόχο  να παροτρυνθούν στην 

έρευνα να εκφράσουν και να περιγράψουν τη δική τους άποψη σχετικά µε το 

αντικείµενο της έρευνας. Η συνέντευξη προχωρεί σε επόµενα ερωτήµατα, όταν 

υπάρχει η αίσθηση τόσο από την ερευνήτρια όσο και από τα υποκείµενα ότι δεν 

υπάρχει κάτι άλλο να ειπωθεί. 

Η αλληλεπίδραση  δύο ή περισσοτέρων µαθητών µε την ερευνήτρια είναι αυτή 

που καθορίζει την πορεία της συνέντευξης. Πρόκειται για την αλληλεπίδραση, την 

επικοινωνία, που καθοδηγείται από την ερευνήτρια µε στόχο την απόσπαση 

πληροφοριών σχετιζόµενων µε το αντικείµενο της έρευνας (Cohen & Manion, 

1992).  

Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε µε την άδεια των γονέων, αφού πρώτα 

προηγήθηκε η οικοδόµηση αµοιβαίας σχέσης και εµπιστοσύνης ανάµεσα στους 

ερωτώµενους και την νηπιαγωγό της τάξης και αυτό, γιατί όλη η διαδικασία 

αποτελεί µια εµπειρία έντονης συναισθηµατικής φόρτισης και ανταλλαγής 

ανάµεσα στους συνεντευξιαζόµενους και στην ερευνήτρια (Τσιώλης, 2006). 

Επίσης, όλα τα παιδιά ενηµερώνονται για την παρουσία του κασετοφώνου, καθώς  

η ερευνήτρια τα πληροφορεί  ότι το κασετόφωνο χρησιµοποιείται για να 

καταγράφει τις φωνές τους, τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν µετά 

την ολοκλήρωση της διήγησης, διαδικασία που ενθουσιάζει τα µικρά παιδιά. 

Συµπερασµατικά, η συνέντευξη µάς  βοηθά να κατανοήσουµε σε βάθος αφενός 

τις οικογενειακές στιγµές των υποκειµένων µαθητών και αφετέρου να 

κατανοήσουµε αν η  εµπλοκή και αξιοποίηση των υπολογιστών στην προσχολική 

εκπαίδευση, µέσα από τη δηµιουργική χρήση και αξιοποίηση κατάλληλων 

εκπαιδευτικών λογισµικών, µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά, στην ενίσχυση της 

έννοιας του χρόνου, της χρονικής ακολουθίας και της αλλαγής. 

 

 

β) Ηµιδοµηµένη συνέντευξη 

 

 

Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε και η ηµιδοµηµένη συνέντευξη 

(Silverman, 2000), όπου η ερευνήτρια  θέτει ερωτήµατα, που η ίδια έχει σχεδιάσει 

και καταγράψει, η σειρά των οποίων  µπορεί και να αλλάξει. Θεωρείται µια 

διαδικασία που µας επιτρέπει να µαθαίνουµε, να ελέγχουµε και να εµβαθύνουµε 
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περισσότερο στο θέµα που µελετάµε. Πάντα υπάρχει µια αρχική δοµή, απλά είναι 

περισσότερο ευέλικτη.  
Ανάλογα δε µε τις απαντήσεις που δίνουν οι συνεντευξιαζόµενοι, δηλαδή, οι 

µικροί µαθητές, η ερευνήτρια έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη σειρά των 

ερωτήσεων, καθιστώντας έτσι περισσότερο ευέλικτη τη ροή της συνέντευξης και 

επιτρέποντάς της να κάνει και πρόσθετες ερωτήσεις σε πιθανές παρεµφερείς 

περιοχές ενδιαφέροντος. Ανιχνεύει ιδέες, ερευνά κίνητρα και συναισθήµατα, που 

δε θα µπορούσε ποτέ να κάνει µε τα ερωτηµατολόγια (Bell, 1997). Η ερευνήτρια, 

λοιπόν, χρησιµοποιεί ένα σύνολο προκαθορισµένων ερωτήσεων αλλά έχει και την 

ευελιξία ως προς την σειρά των ερωτήσεων, ως προς τη τροποποίηση του 

περιεχοµένου των ερωτήσεων ανάλογα µε τον ερωτώµενο µαθητή και ως προς την 

προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεµάτων για συζήτηση. 

Εν κατακλείδι, τόσο στην ηµιδοµηµένη όσο και στη µη δοµηµένη συνέντευξη 

έχουµε φτιάξει ένα σύνολο από ερωτήσεις, αλλά αισθανόµαστε συνάµα και την 

ελευθερία να τους αλλάξουµε την σειρά ή, ακόµα, να αλλάξουµε και την 

διατύπωσή τους ανάλογα µε την ροή της συζήτησης, θέτοντας τις ερωτήσεις κατά 

τρόπο ευθύ και  ξεκάθαρο.  

Η ερευνήτρια, ως όφειλε, κατέχει βασικές γνώσεις προκειµένου να γνωρίζει τις 

ερωτήσεις στις οποίες θα προβεί, γιατί η διατύπωση των ερωτήσεων δεν αποτελεί 

εύκολη διαδικασία (Bell, 1997), γνωρίζοντας πως ο τρόπος που θα τεθούν κατέχει 

σηµαντικό ρόλο στο αν και κατά πόσο θα επηρεαστούν τα υποκείµενα. Καλλιεργεί 

φιλικό κλίµα µεταξύ της ίδιας και των υποκειµένων-παιδιών θυµάται πως οι 

περισσότερες ερωτήσεις προκύπτουν, καθώς η ίδια προσπαθεί να επικοινωνήσει 

και να αλληλεπιδράσει µε τα υποκείµενα (Silverman, 2000) και πως το γνωστικό 

αντικείµενο πάνω στο οποίο γίνονται οι ερωτήσεις είναι περισσότερο οικείο στην 

ίδια κι όχι τόσο στους ίδιους τους µικρούς µαθητές (Βαβουρανάκης, 1986). 

 Οι συνεντεύξεις υπακούουν στην επιστηµονική δεοντολογία όπως αυτή 

εκφράζεται από ένα σύνολο κανόνων, όπως η διακριτικότητα και η ευγένεια της  

ερευνήτριας, καθορίζουν κατά πολύ την χροιά των απαντήσεων, καθώς τα 

υποκείµενα  αντιµετωπίζονται µε σεβασµό και δικαιοσύνη (Briggs, 1986). 
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  1.3.8.2.Η παρατήρηση ως µέσο συλλογής υλικού 

 

γ) Θεατή- Συµµετοχική παρατήρηση 

 

Χρησιµοποιήσαµε τη µέθοδο της «θεατής-συµµετοχικής παρατήρησης» κατά τη 

διάρκεια των οργανωµένων δραστηριοτήτων, ατοµικών ή οµαδικών, αφού ήδη είχε 

καλλιεργηθεί ένα επίπεδο εµπιστοσύνης µεταξύ ερευνήτριας και παιδιών 

(Σταλίκας, 2005). 

Σηµαντικός, εποµένως, είναι ο ρόλος µας ως παρατηρήτριας κατά τη διάρκεια 

εργασίας των οµάδων, ρόλος που µας  βοηθά να καταλάβουµε την πρόοδο των 

παιδιών και τη στάση τους απέναντι στην οµαδική εργασία, ώστε να 

αναπροσαρµόζουµε κατάλληλα το πρόγραµµα και να τα ανατροφοδοτούµε, όταν 

χρειάζεται. Όλα τα υποκείµενα «εξετάστηκαν» κάτω από τις ίδιες συνθήκες (φιλικό 

κλίµα, µέσα σε οικείο χώρο των παιδιών). 

Η επιλογή της «θεατή-συµµετοχικής παρατήρησης» µας έδωσε την ευκαιρία να 

µελετήσουµε σε βάθος τα ερωτήµατα που τέθηκαν (Robson,2007). Κατά την 

οργάνωση της  «θεατή-συµµετοχικής  παρατήρησης» συµµετέχουµε µεν πλήρως, ως 

ισότιµο µέλος, σε όλες τις δραστηριότητες της οµάδας, τα δε µέλη της οµάδας, οι 

µικροί µαθητές του  Νηπιαγωγείου,  γνωρίζουν ότι η παρουσία µας έχει σκοπό την 

παρατήρηση κάποιου είδους συµπεριφοράς τους (Παπαναστασίου, 2005). 
Πιο συγκεκριµένα, πριν ξεκινήσουµε την παρατήρηση  ακολουθείται µια σειρά 

από ενέργειες, έτσι ώστε η παρατήρησή µας να παρουσιάσει υψηλού βαθµού 

αξιοπιστία. Αναλυτικότερα: 

 

��  ΑΑννάάλλυυσσηη  σσττοοιιχχεείίωωνν  ππααρρααττήήρρηησσηηςς    

Αναλύουµε λεπτοµερώς και  περιγράφουµε κάθε στοιχείο της παρατήρησης. 

Ενώ ακούγεται εύκολο καταγράψαµε όλα όσα υποπέσουν στην αντίληψή µας και 

σχετίζονται µε την έρευνα, παρ’ όλα αυτά οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης είναι 

τόσες πολλές, ώστε  βρεθήκαµε σε δυσκολία να αποφασίσουµε που θα εντάξουµε 

το κάθε είδος της παρατηρούµενης πληροφορίας (Παπαναστασίου, 2005). 
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��  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ππααρρααττήήρρηησσηηςς    

Ετοιµάσαµε το πρόγραµµα παρατήρησης, δηλαδή το χρονικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο κινηθήκαµε (Παπαναστασίου, 2005). Για παράδειγµα, αποφασίζουµε ότι η 

παρατήρηση θα γίνεται για όσο διάστηµα διαρκούν οι υπό παρατήρηση δράσεις 

των υποκειµένων. Επιπρόσθετα, µετά το τέλος της θεατή-συµµετοχικής 

παρατήρησης, καθηµερινά, κρατούσαµε σηµειώσεις, µε τη βοήθεια της 

αποµαγνητοφώνησης,  σχετικά µε εκτιµήσεις και διαπιστώσεις που κρίναµε  

χρήσιµες από ερευνητική άποψη (Fetterman 1989). Προσεγγίσαµε το υπό µελέτη 

φαινόµενο, καταγράψαµε, προσπαθώντας η παρουσία µας να είναι όσο το δυνατόν 

πιο διακριτική.  

 

��  ΑΑρριιθθµµόόςς  ααττόόµµωωνν  ππρροοςς  ππααρρααττήήρρηησσηη    

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο  είχαµε υπόψη µας είναι ο αριθµός των παιδιών 

που θα παρατηρούσαµε, δηλαδή αν θα παρατηρήσουµε ένα µαθητή ή µία οµάδα 

µαθητών, ή ακόµα και ολόκληρη την τάξη (Παπαναστασίου, 2005), ανάλογα πάντα 

µε τη δραστηριότητα. 

Επιπρόσθετα, µέσα από αυτή τη µεγάλη χρονική διάρκεια εµπλοκής, η 

ερευνήτρια έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει τα δεδοµένα της. Σε αυτό, 

συνεισφέρουν σηµαντικά οι σηµειώσεις και οι παρατηρήσεις της που της 

επιτρέπουν να κάνει µια πλήρη καταγραφή και να βρίσκεται σε ένα συνεχή διάλογο 

µε τα δεδοµένα της και κατ’ επέκταση ελέγχει και διαπιστώνει την εγκυρότητα και 

αξιοπιστία των πληροφοριών που συλλέγει (Πηγιάκη, 1988). 

Αρχικά πραγµατοποιήθηκε µια δοκιµαστική παρουσίαση της εικονικής 

περιπλάνησης «Στα ανάκτορα της Κνωσού του χθες και του σήµερα» σε µικρή 

οµάδα παιδιών ενός Νηπιαγωγείου, η οποία δεν συµπεριλήφθηκε στο τελικό δείγµα 

της έρευνας. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειµένου να ελεγχθεί εάν 

τα παιδιά κατανοούν το περιεχόµενο και τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων 

και των δραστηριοτήτων του υπολογιστή (κάνοντας  παρατηρήσεις και σχόλια τα 

οποία λάβαµε υπόψη µας για να βελτιώσουµε τη διατύπωση των ερωτήσεων που 

ακούγονταν σε κάθε δραστηριότητα), να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν δυσκολίες 

και στην ποιότητα του ήχου, οι οποίες θα εµπόδιζαν την ακριβή 

αποµαγνητοφώνηση των διδασκαλιών. Η ποιότητα του ήχου µετά την ολοκλήρωση 

της δοκιµαστικής αυτής προβολής, κρίθηκε ικανοποιητική και έτσι 

οριστικοποιήθηκε η επιλογή της τεχνικής της µαγνητοφώνησης.  
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Πριν ξεκινήσει η πρώτη βιντεοσκόπηση υπογράφεται το «παιδαγωγικό 

συµβόλαιο» µεταξύ γονέων και ερευνήτριας, όπου η δεύτερη εξηγεί τους λόγους 

για τους οποίους θεωρεί απαραίτητη τη χρήση βιντεοκάµερας µέσα στη σχολική 

τάξη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ 

 

2.1. Ανάλυση των δεδοµένων 

 

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδοµένων περιλαµβάνει τρεις,  αλληλεξαρτώµενες   

διαδικασίες, σύµφωνα µε τους Huberman και Miles (1994), και αυτές είναι: Ο 

περιορισµός των δεδοµένων (data reduction),  η παρουσίαση των δεδοµένων (data 

display)  και ο έλεγχος και η απόδοση του νοήµατος στα δεδοµένα (conclusion 

drawing and verification).  

Μετά την συνέντευξη και την παρατήρηση καταγράφουµε τα δεδοµένα και τα 

κατατάσσουµε σε κάποιες κατηγορίες, τις οποίες στη συνέχεια καλούµαστε να 

εξετάσουµε (Selltiz κ.ά.,1962:207). Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει όλες τις 

διαδικασίες και τις ενέργειες µετατροπής του προφορικού λόγου σε γραπτό 

κείµενο. Το στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό και αφορά στην απόδοση 

νοήµατος στα εµπειρικά ποιοτικά δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί µέσω της 

συνέντευξης και της παρατήρησης. Απόδοση νοήµατος σηµαίνει οµαδοποίηση, 

κατηγοριοποίηση και θεωρητικοποίηση των δεδοµένων µε στόχο την απάντηση 

των ερευνητικών ερωτηµάτων που είχαν διατυπωθεί από πριν. 

Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε η 

αποµαγνητοφώνηση των απαντήσεων και των απόψεων των παιδιών στις 

παραπάνω δοκιµασίες αξιολόγησης που αναφέρθηκαν. Στη συνέχεια, το 

περιεχόµενό τους καταγράφηκε απευθείας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

διαιρέθηκε σε φράσεις. Από το περιεχόµενο όλων των  αποµαγνητοφωνήσεων 

καταγράφηκαν µονάχα οι φράσεις εκείνες που η ερευνήτρια έκρινε απαραίτητες 

για την ακριβή ανάλυση των δεδοµένων, φράσεις οι οποίες χωρίστηκαν σε τρεις 

πίνακες (πίνακας του χρόνου, πίνακας της χρονικής ακολουθίας και στον τελευταίο 

στον πίνακα της αλλαγής). 

Στο τρίτο στάδιο οριστικοποιήθηκε το περιεχόµενο του συστήµατος 

κωδικοποίησης  και εµπλουτίστηκε µε τα ανάλογα παραδείγµατα-φράσεις των 

παιδιών. Στο τέταρτο στάδιο της ανάλυσης των δεδοµένων έγινε επανέλεγχος και 

αριθµητική κωδικοποίηση των φράσεων βάσει του τελικού συστήµατος 
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κωδικοποίησης. Η οµαδοποίηση των κωδικοποιηµένων φράσεων-προτάσεων, έγινε 

µε βάση τις οµοιότητες που παρουσίαζαν ορισµένες κατηγορίες απαντήσεων.  

 

2.1.1. Σύστηµα κατηγοριών 

 

∆ηµιουργήθηκε ένα σύστηµα κατηγοριών, βάσει του οποίου έγινε η κατάταξη 

των σχετικών αναφορών που είπε το κάθε παιδί χωριστά. Η επεξεργασία των 

αποµαγνητοφωνήσεων οδήγησε στη διαµόρφωση των παρακάτω κατηγοριών, όπως 

φαίνεται στους  πίνακες που ακολουθούν: 

 

Πιο αναλυτικά, στον πίνακα 1: Γνώση και κατανόηση του χρόνου. 

 

� Η κατηγορία «Προσδιορισµός  ιστορικού χρόνου-Χρησιµοποίηση 

χρονικών λέξεων-φράσεων» δείχνει αν τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοούν 

χρονικές λέξεις ή φράσεις που σχετίζονται µε το πέρασµα του χρόνου (π.χ. παλιός, 

νέος, πριν, αύριο, χθες, σήµερα, τώρα, µετά, παλιά, τις ηµέρες της εβδοµάδας 

κ.λ.π.), παρατηρώντας και εξιστορώντας  τη ζωή διαφορετικών χρονικών στιγµών 

του παρελθόντος κάνοντας αναφορά στα ρούχα, στα σκεύη, στα κτίρια  που είχαν 

οι άνθρωποι στη µινωική και στη σηµερινή εποχή. 

 

� Η κατηγορία «Παραγωγή γραπτού ιστορικού λόγου» δείχνει αν τα 

παιδιά είναι σε θέση να παράγουν γραπτά κείµενα.  

 

� Η κατηγορία «Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων, επίλυσης και 

διαχείρισης ιστορικών προβληµάτων» δηλώνει αν τα παιδιά έχουν αναπτύξει 

συνεργατικές δεξιότητες, µαθηµατική σκέψη, ιστορικό τρόπο σκέψης διαχείρισης 

και επίλυσης ιστορικών προβληµάτων. 

 

� Η κατηγορία «Χρήση λεξιλογίου»  δηλώνει αν τα παιδιά είναι σε θέση 

να χρησιµοποιούν νέες λέξεις, αν, δηλαδή, οι µικροί µαθητές έχουν κατανοήσει το 

λεξιλόγιο που έχουν καταγράψει στο «Μινωικό Αλφαβητάρι».   
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� Η κατηγορία «Χρησιµοποίηση παρελθοντικών και µελλοντικών 

χρόνων», δηλώνει αν τα υποκείµενα µπορούν να χρησιµοποιούν σωστά στον 

προφορικό τους λόγο παρελθοντικούς και µελλοντικούς χρόνους. 

 

Στον πίνακα 3 : Κατανόηση της χρονικής ακολουθίας 

 

� Η κατηγορία «Αφήγηση εικόνων, αντικειµένων, γεγονότων» δηλώνει 

αν τα παιδιά είναι ικανά να αφηγούνται και να κατατάσσουν εικόνες, αντικείµενα 

και γεγονότα  κατά χρονολογική σειρά. 

 

� Η κατηγορία «Αναγνώριση γεγονότων- εικόνων µε σωστή χρονική 

ακολουθία» δηλώνει αν τα παιδιά είναι ικανά να αναγνωρίζουν και να 

κατατάσσουν εικόνες, αντικείµενα και γεγονότα  κατά χρονολογική σειρά. 

 

� Η κατηγορία «Χρήση λεξιλογίου όρων και φράσεων µε το πέρασµα 

του χρόνου» δείχνει αν τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοούν χρονικές λέξεις ή 

φράσεις που σχετίζονται µε το πέρασµα του χρόνου µέσα από τη διήγηση 

οικογενειακών ιστοριών. 

 

� Η κατηγορία «Κατανόηση- χρήση γραµµής του χρόνου» δείχνει αν τα 

παιδιά κατανοούν τη γραµµή του χρόνου και  µπορούν να τοποθετούν εξελικτικά 

πάνω στην γραµµή του χρόνου σχετικές εικόνες. 

 

Στον πίνακα 5 : Κατανόηση της έννοιας της αλλαγής 

                                                                                                                                                          

� Η κατηγορία «Αναγνώριση αλλαγών στη διατροφή. Τι έµεινε ίδιο- τι 

άλλαξε» δείχνει αν τα παιδιά αντιλαµβάνονται την έννοια της αλλαγής, µέσα από 

τη διατροφή, καθώς βλέπουν στην πορεία του χρόνου αν άλλαξαν τα προϊόντα που 

κατανάλωναν οι Μινωίτες  ή αν κάποια προϊόντα τους διατηρήθηκαν αναλλοίωτα 

στο πέρασµα του χρόνου.                                                                                                                                                           

� Η κατηγορία «Αναγνώριση αλλαγών στα σκεύη. Τι έµεινε ίδιο- τι 

άλλαξε» δείχνει αν τα παιδιά αντιλαµβάνονται την έννοια της αλλαγής, µέσα από 

τη σκεύη, καθώς βλέπουν στην πορεία του χρόνου πώς αυτά άλλαξαν, αν άλλαξαν 

ή αν κάποια στοιχεία τους διατηρήθηκαν αναλλοίωτα στο πέρασµα του χρόνου.                                                                                                                             
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� Η κατηγορία «Αναγνώριση αλλαγών στον αρχαιολογικό χώρο. Τι 

έµεινε ίδιο- τι άλλαξε» δείχνει αν τα παιδιά αντιλαµβάνονται την έννοια της 

αλλαγής στον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς βλέπουν στην πορεία του 

χρόνου πώς ο χώρος άλλαξε, αν άλλαξε ή αν κάποια στοιχεία του διατηρήθηκαν 

αναλλοίωτα στο πέρασµα του χρόνου.                                                                                                                             

 

� Η κατηγορία «Προτείνουν λύσεις- µέτρα για τον ιστορικό 

αρχαιολογικό χώρο» δηλώνει αν τα παιδιά έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα 

συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού και είναι σε θέση να 

προτείνουν µέτρα. 

 

� Η κατηγορία «Αναγνώριση αλλαγών στο ντύσιµο. Τι έµεινε ίδιο- τι 

άλλαξε» δηλώνει αν τα παιδιά µέσα από την ενδυµασία αντιλαµβάνονται την 

έννοια της αλλαγής, καθώς βλέπουν στην πορεία του χρόνου πώς αυτή άλλαξε, αν 

άλλαξε ή αν κάποια στοιχεία της διατηρήθηκαν αναλλοίωτα στο πέρασµα του 

χρόνου.                                                                                                                                                            

 

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω κατηγοριοποίησης καταβλήθηκε κάθε δυνατή 

προσπάθεια για τον προσδιορισµό συγκεκριµένων και ευδιάκριτων κατηγοριών, οι 

οποίες σχετίζονται άµεσα µε το σκοπό και τα ερευνητικά µας ερωτήµατα, µε  τη 

µελέτη αλλά και µε τη φύση του περιεχοµένου που τίθεται υπό ανάλυση, 

κωδικοποίησης του υλικού εντός κάθε κατηγορίας και µεταξύ διαφορετικών 

κατηγοριών. 

 Κάποιες από τις κατηγορίες εµφανίζονται αρκετές φορές, γιατί πολλά στοιχεία 

δεδοµένων αναφέρονται στο ίδιο θέµα και χρειάζεται προσοχή, κατά τη διαδικασία 

αυτή, ώστε κάποια αποσπάσµατα να µην ενταχθούν σε µία κατηγορία που δεν 

ανήκουν.  

Ο προσδιορισµός κάθε κατηγορίας χωριστά, µε την παραβολή παραδειγµάτων 

(βλ. Παράρτηµα Β), έχει στόχο την κατανόηση της σηµασίας κάθε κατηγορίας 

ξεχωριστά καθώς και της σκοπιµότητας εµφάνισης των συγκεκριµένων 

κατηγοριών και συνεπώς τη διασφάλιση της εγκυρότητάς τους. 

Για την εγκυρότερη ανάλυση των αποτελεσµάτων ήταν απαραίτητο να 

τηρηθούν οι εξής προϋποθέσεις: 
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� Να µη διατυπωθούν υπερβολικές, περιττές αξιολογικές κρίσεις από την 

ερευνήτρια γι αυτό που παρατηρεί (Fetterman 1989) 

� Να είναι παραγωγικό, να εξάγονται δηλαδή συµπεράσµατα από αυτό  

(Μπονίδης, 2004). 

� Να ελεγχθεί η ακρίβεια στην περιγραφή των παρατηρήσεων που 

περιγράφονται, καθώς και η δυνατότητα γενίκευσής τους  

∆όθηκε προσοχή, λοιπόν,  στην εγκυρότητα του συστήµατος κατηγοριών (να 

µετράει αυτό που λέει ότι µετράει), και στην αξιοπιστία του (οι κατηγορίες να 

διατυπώνονται µε σαφήνεια, ώστε να µπορεί να επαναληφθεί χωρίς 

διαφοροποιήσεις και από άλλον ερευνητή). Λήφθηκαν υπόψη και όλα τα άλλα 

κριτήρια που πρέπει να εκπληρώνει το σύστηµα κατηγοριών: 

� Να είναι εξαντλητικό, να εντάσσονται σε αυτό όλες οι σχετικές 

αναφορές και να πληρούνται όλες οι κατηγορίες του συστήµατος. ∆ίνεται, 

εποµένως, ιδιαίτερη βαρύτητα ώστε να πληρούνται τα κριτήρια της 

εξαντλητικότητας, τα οποία καθιστούν ένα σύστηµα κωδικοποίησης έγκυρο και 

αποτελεσµατικό. Το κριτήριο της εξαντλητικότητας αναφέρεται στην αρχή όπου 

«όλες οι ενότητες ανάλυσης µπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες που 

καθορίστηκαν» (Βάµβουκας, 1998), κατηγορίες «αµοιβαία αποκλειστικές και 

εξαντλητικές» (Μutually Εxclusive and Εxhaustive), όπου  οι κατηγορίες να 

καλύπτουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος, δηλαδή να εξαντλούν της πιθανές 

καταστάσεις της παρατήρησης του φαινοµένου. 

 

Εποµένως, έγινε προσπάθεια να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα 

της έρευνας καθότι η υποκειµενικότητα της ερευνήτριας έπρεπε να περιοριστεί 

κατά το δυνατόν, προκειµένου να καθοριστούν µε σαφήνεια εκείνα τα κριτήρια της 

αντικειµενικότητας και της επαναληπτικότητας. Η αντικειµενικότητα εξασφαλίζει 

ότι η έρευνα στηρίζεται σε ακριβείς κανόνες, οι οποίοι δεν επηρεάζονται από την 

προσωπικότητα της ερευνήτριας. Η επαναληπτικότητα απαιτεί οι κανόνες να είναι 

σαφείς και λεπτοµερείς, ώστε τα αποτελέσµατα να µπορούν να επιβεβαιωθούν από 

άλλους ερευνητές. Αφού ελήφθησαν υπόψη όλα τα παραπάνω, ακολούθησε  η 

αποδελτίωση όλων των σχετικών αναφορών που υπήρχαν. Οι αναφορές 

καταγράφηκαν στους σχετικούς πίνακες κατηγοριών για κάθε αναφερόµενο παιδί 

ξεχωριστά (βλ. Παράρτηµα Β). 
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2.1.2. Προετοιµασία του υλικού για ανάλυση (transcribing) - 

αποµαγνητοφώνηση 

 

 

Μέθοδοι καταγραφής των δεδοµένων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

αποτέλεσαν το δηµοσιογραφικό κασετόφωνο της τάξης, η βιντεοκάµερα και η web 

camera του υπολογιστή (για τις δραστηριότητες «Παιχνίδια στην Κνωσό».  

Όλα τα παιδιά ενηµερώθηκαν για την παρουσία του κασετοφώνου και της 

βιντεοκάµερας, καθώς πληροφορούσαµε τα παιδιά ότι το κασετόφωνο θα 

χρησιµοποιούνταν για να καταγράψει τις φωνές τους, τις οποίες θα είχαν τη 

δυνατότητα να ακούσουν  όποτε ήθελαν τα παιδιά ή στις συναντήσεις µε τους 

γονείς τους.  

Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η χρήση του κασετοφώνου στην ερευνητικό 

µας πρόγραµµα µπορεί να συνοψιστεί στα εξής:  

• Παρέχονται ακριβή δεδοµένα που µπορούν να αποτελέσουν ένα µόνιµο 

ακουστικό αρχείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από άλλους ερευνητές. 

• Μπορούµε να ακούσουµε πολλές φορές το περιεχόµενο. 

• Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτούσιες προτάσεις και λόγια των 

ερωτώµενων µαθητών. 

 

 

2.2. Τα αποτελέσµατα της έρευνας και ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα ευρήµατα που περιγράφουν τις 

αποκτηθείσες χρονικές έννοιες  των υποκειµένων της έρευνάς µας σχετικά µε την 

ενσωµάτωση της εικονικής περιπλάνησης και γενικότερα µε την εισαγωγή των 

Νέων Τεχνολογιών στην σχολική τάξη του Νηπιαγωγείου. 
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2.2.1. Ερωτήµατα της έρευνας 

 

 

Τα βασικά ερωτήµατα που τέθηκαν για την οργάνωση της έρευνας ήταν τα 

εξής: Η εµπλοκή και αξιοποίηση των υπολογιστών στην προσχολική εκπαίδευση, 

µέσα από τη δηµιουργική χρήση και αξιοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών 

λογισµικών, µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά, στην ενίσχυση των χρονικών 

εννοιών και πιο συγκεκριµένα, την πρόσληψη του ιστορικού χρόνου, της έννοιας 

της χρονικής ακολουθίας και την έννοια της αλλαγής, βοηθώντας τους µικρούς 

µαθητές να ανακαλύψουν, να κατανοήσουν και να δοµήσουν βασικές ιστορικές 

έννοιες και δεξιότητες που καλλιεργούνται στο πλαίσιο της προσχολικής βαθµίδας, 

καθώς και ένα γενικότερο τρόπο σκέψης και δράσης. Ειδικότερα: 

1ο ερώτηµα:  Η  εµπλοκή και αξιοποίηση των υπολογιστών στην Προσχολική 

εκπαίδευση, µέσα από τη δηµιουργική χρήση και αξιοποίηση αναπτυξιακά 

κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισµικών, µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά, στην 

πρόσληψη του ιστορικού χρόνου; 

 

2ο ερώτηµα: Η εµπλοκή και αξιοποίηση των υπολογιστών στην Προσχολική 

εκπαίδευση, µέσα από τη δηµιουργική χρήση και αξιοποίηση αναπτυξιακά 

κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισµικών, µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά, στην  

κατανόηση της έννοιας της χρονικής ακολουθίας;  

 

3ο ερώτηµα: Η  εµπλοκή και αξιοποίηση των υπολογιστών στην Προσχολική 

εκπαίδευση, µέσα από τη δηµιουργική χρήση και αξιοποίηση αναπτυξιακά 

κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισµικών, µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά, στην 

κατανόηση της έννοιας της αλλαγής; 

 

 

 

 

 

 

 



 151 

2.2.2. Η έννοια του χρόνου 

 

 

Το Γράφηµα 1 και ο Πίνακας 1 µας δίνουν µια εικόνα των παραγόντων που 

συντελούν στην κατανόηση της έννοιας του χρόνου, δηλαδή: 

�  τον προσδιορισµό του ιστορικού χρόνου, 

�  την παραγωγή του γραπτού ιστορικού λόγου,  

� την ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων, επίλυσης και διαχείρισης 

ιστορικών προβληµάτων, 

� τη χρήση λεξιλογίου, 

� τη χρησιµοποίηση παρελθοντικών και µελλοντικών χρόνων 

 

 

 

Γράφηµα 1 : Ιστόγραµµα συχνοτήτων παραγόντων έννοιας του χρόνου 
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Πίνακας 1: Καταµέτρηση αναφορών υποκειµένων ανά κατηγορία στην έννοια του χρόνου 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 
Προσδιορισµός  
ιστορικού χρόνου 
Χρησιµοποίηση 

χρονικών 
φράσεων- λέξεων 

 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 

7 

 
 
 

0 

 
 
 

2 

 
 
 
57 

 
 
 

4 

 
 
 
34 

 
 
 
1 

 
 
 
18 

 
 
 
10 

 
 
 
9 

 
 
 
2 

 
 
 
12 

 
 
 
4 

 
 
 
2 

 
 
 
27 

 
 
 
24 

 
 
 
4 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
0 

 
 
 
25 

 
 
 
2 

 
 
 
0 

 
Παραγωγή 
γραπτού 

ιστορικού λόγου 
 

 
 

8 

 
 
8 

 
 

7 

 
 

0 

 
 

8 

 
 

25 

 
 

1 

 
 
12 

 
 
8 

 
 
1 

 
 
8 

 
 
0 

 
 
31 

 
 
19 

 
 
13 

 
 
8 
 

 
 
15 

 
 
22 

 
 
12 

 
 
6 

 
 
10 

 
 
0 

 
 
21 

 
 
28 

 
 
0 

 
Ανάπτυξη 

συνεργατικών 
δεξιοτήτων, 
επίλυσης και 
διαχείρισης 
ιστορικών 

προβληµάτων 
 

 
 
 

2 

 
 
 
3 

 
 
 

0 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 
10 

 
 
 

3 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
8 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

 
 
 
0 

 
 
 
1 

 
 
 
0 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 
5 

 
Χρήση λεξιλογίου 

 

 
27 

 
13 

 
27 

 
15 

 
7 

 
154 

 
34 

 
64 

 
10 

 
32 

 
18 

 
16 

 
33 

 
35 

 
21 

 
22 

 
91 

 
49 

 
20 

 
8 

 
11 

 
1 

 
77 

 
46 

 
18 

 
Χρησιµοποίηση 
παρελθοντικών 
και µελλοντικών 

χρόνων 
 

 
 

8 

 
 
3 

 
 
11 

 
 

9 

 
 

1 

 
 
107 

 
 

5 
 

 
 
37 

 
 

2 

 
 
3 

 
 
18 

 
 
0 

 
 
20 

 
 
18 

 
 
8 

 
 
3 

 
 
54 

 
 
30 

 
 
4 

 
 
1 

 
 
7 

 
 
1 

 
 
24 

 
 
4 
 
 

 
 
15 

 

 

 

Αναλυτικότερα: 

Κατηγορία: Προσδιορισµός ιστορικού χρόνου-Χρησιµοποίηση χρονικών 

φράσεων και λέξεων 

 

Σύµφωνα µε τους Πίνακες 2 και 3,  η συντριπτική πλειοψηφία  των 

ερωτηθέντων µαθητών  και πιο συγκεκριµένα 23 παιδιά (ποσοστό 92%) φαίνεται 

να  χρησιµοποιούν  0-30 λέξεις ή φράσεις που σχετίζονται µε το πέρασµα του 

χρόνου (παλιό, σηµερινό, µετά κ.λ.π.), παρατηρώντας και εξιστορώντας τη ζωή 

διαφορετικών χρονικών στιγµών του παρελθόντος, κάνοντας αναφορά  στα ρούχα, 

στα σκεύη, στα κτίρια  που είχαν οι άνθρωποι στη µινωική και στη σηµερινή 

εποχή, ενώ µονάχα  2 παιδιά (ποσοστό 8%) χρησιµοποιούν 31- 60 λέξεις. 
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Γράφηµα 2: Προσδιορισµός ιστορικού χρόνου-Χρησιµοποίηση χρονικών 

φράσεων- λέξεων 

92%

8%

0-30 λέξεις

31-60 λέξεις

Προσδιορισμός ιστορικού χρόνου

 

 

Πίνακας 2: Προσδιορισµός ιστορικού χρόνου-χρησιµοποίηση χρονικών 

φράσεων-λέξεων 

  Αριθµός λέξεων    Αριθµός µαθητών Ποσοστό 

0-30 λέξεις   23 92 

31-60 λέξεις    2  8 

 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι µικροί µαθητές  στο σύνολό τους 

χρησιµοποιούν κατάλληλες χρονικές φράσεις για να εκφραστούν, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν τα παιδιά του δείγµατος: «Είναι αυτά που ήτανε τα 

παλιά χρόνια… Που τα είχανε τα παλιά χρόνια… Τα παλιά...  Σηµερινό σπίτι ...  

Μινωικό... Γιατί δεν είχαν τότε…  Ένα άλλο αγγείο από την εποχή του χαλκού δεν 

είναι πέτρινο ήταν χάλκινο, σουρωτήρια χάλκινα, πέτρινα ή από πηλό… Κατσαρόλα 

που χρησιµοποιεί η µαµά σήµερα….. σηµερινή εποχή… εποχή του  χαλκού κ.ά.». 

Χαρακτηριστικά ένας 5χρονος, αναφέρει στην ερώτηση της ερευνήτριας: 

«Πότε ήρθε ο Έβανς;»  

- Όταν έγινε ο σεισµός. 

- Μετά που έγινε ο σεισµός, συµπληρώνει ένας συµµαθητής του. 

Τα υποκείµενα, λοιπόν, στο σύνολό τους χρησιµοποιούν χρονικές φράσεις και 

σχεδόν καθόλου χρονολογίες για να εκφραστούν, όπως  στην ερώτηση γιατί η 
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εποχή λέγεται «εποχή του χαλκού;» ένας 5χρονος µαθητής εξηγεί στην ολοµέλεια:  

«γιατί όλα αυτά τα πράγµατα χτίστηκαν από χαλκό, γιατί τα στολίδια δεν ήταν 

πέτρινα, ούτε ξύλινα αλλά χάλκινα» ή γιατί έφτιαχναν πιθάρια την εποχή του 

χαλκού, ένα άλλο 5χρονο παιδί  παρατηρεί χαρακτηριστικά: «Θυµάσαι το 2009, 

όταν µάθαµε για ένα παιδί που δεν είχε να φάει και βούτηξε και …..», εννοώντας το 

Γλαύκο, µια ιστορία που η νηπιαγωγός είχε αφηγηθεί την περασµένη σχολική 

χρονιά διαβάζοντας ένα βιβλίο µυθολογίας στην τάξη.  

Αντίστοιχες ερωτήσεις τέθηκαν από την ερευνήτρια για να διαπιστωθεί τι τους 

άρεσε από την επίσκεψή τους στην Κνωσό. Η  κατάκτηση της έννοιας του χρόνου 

φαίνεται καθαρά στην ακόλουθη απάντηση, που ανήκει σε παιδί µε υψηλό επίπεδο 

ιστορικής σκέψης και έκφρασης: 

                 -Εσένα Γιώργο τι σου άρεσε;  

-Ο πραγµατικός θρόνος που ήταν µέσα εκεί που καθόντουσαν οι Μινωίτες και οι 

Μινωίτισσες για να συζητάνε τι θα κάνουν, για να νικήσουν τους εχθρούς. Για τον 

πραγµατικό θρόνο που µερικοί «ανθρώποι» κουβαλούσαν τον θρόνο, θέλοντας να 

τονίσει, πως στα παλιά χρόνια, οι Μινωίτες εργάτες χρειάστηκε να κουβαλήσουν 

το θρόνο µε τα χέρια τους για να τον τοποθετήσουν στην αίθουσα του θρόνου. 

-Ναι αλλά εγώ είδα τον ξύλινο θρόνο, που κόντευα να κάτσω. Την αγωνία µου! 

Αλλά  παιδιά θυµούνται: 

-Όταν πήγαµε στην Κνωσό ο µινώταυρος είχε πεθάνει ήδη και το κεφάλι του το 

βάλανε σε ένα τοίχο της Κνωσού και ήταν ο λαβύρινθος το σπίτι του µινώταυρου και 

όποιος ήθελε να βρει το µινώταυρο τον έβρισκε αλλά δεν ξαναέβγαινε έξω.  

Χανόταν. 

Ειδικότερα η δραστηριότητα 1 «Ταξίδι στο χρόνο» που έπαιξαν οι µικροί 

µαθητές στον υπολογιστή καθώς και το επιτραπέζιο παιχνίδι «η γραµµή του 

χρόνου» που κατασκευάστηκε από τα ίδια τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της τρίτης 

φάσης του ερευνητικού προγράµµατος, τους έδωσε τη δυνατότητα να εκφραστούν 

µε χρονικές φράσεις αλληλεπιδρώντας µε τους συνοµηλίκους τους και τους 

µεγαλύτερούς τους. 

 Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τις παρακάτω χρονικές ερωτήσεις που τέθηκαν 

από τα ίδια τα παιδιά του δείγµατος, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε την 

Α’ Γυµνασίου: 

-Θυµάσαι πότε γεννήθηκε ο Χριστός; 

-Θυµάσαι πότε ήταν τα κοσµήµατα πριν το σεισµό;   
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-Θυµάσαι πότε έγινε o καταστροφικός σεισµός στο ανάκτορο της Κνωσού; 

-Θυµάσαι πότε ο Έβανς ανακάλυψε την Κνωσό; 

-Θυµάσαι πότε έχεις τα γενέθλιά σου; 

-Θυµάσαι πως είναι τα ανάκτορα της Κνωσού τώρα; 

 

Το παιδιά εξάλλου έπαιξαν στον υπολογιστή το «Ταξίδι στο χρόνο» και 

«κινούνταν» πάνω στη «γραµµή του χρόνου» χωρίς να κάνουν καµιά αναφορά  στο 

«τότε»  και λιγότερο στο «τώρα»,  παρά µονάχα στο «0»,  στη γέννηση του 

Χριστού, στην εποχή του χαλκού και στη σηµερινή εποχή.  

Ας θυµηθούµε την απάντηση ενός 5χρονου στην ερώτηση του υπολογιστή στο 

«Ταξίδι στο χρόνο»: «Θυµάσαι πότε γεννήθηκε ο Χριστός;»  

- Στο  µηδέν. Ο Χριστός είναι στο Ο. 

-  Αυτό θα το πας εκεί, δείχνει το 2006 στη γραµµή του χρόνου …..Ο 

σεισµός έγινε εκεί πέρα …Εδώ ο Έβανς, ενώ δείχνει και µε το δάχτυλό του. ….η 

εποχή του χαλκού είναι εδώ τελευταία, εξηγεί ένα άλλο παιδί καθώς αλληλεπιδρά µε 

το φίλο του. 

 

Κατηγορία: Χρήση λεξιλογίου 

 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 3 και το Γράφηµα 3, οι µικροί µαθητές καταφέρνουν 

να κατανοήσουν νέες λέξεις και χρονικές έννοιες. Πιο συγκεκριµένα, 21 

υποκείµενα, ποσοστό 84% χρησιµοποιούν από 0-50 νέες λέξεις στις φράσεις τους,  

3 υποκείµενα, ποσοστό 12% από 50-100 λέξεις  και µονάχα 1 παιδί, ποσοστό 4%,  

κάνει χρήση από 100 λέξεις και πάνω. 

 

Πίνακας 3: Χρήση λεξιλογίου 

          Αριθμός λέξεων Αριθμός μαθητών          Ποσοστό 

0-50 λέξεις 21 84 

50-100 λέξεις 3 12 

> 100 1 4 
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Γράφηµα 3: Χρήση λεξιλογίου 

Χρήση λεξιλογίου 

84%

12%

4%

0-50 λέξεις

51-100 λέξεις

>100 λέξεις

 

 

Ενδεικτικά, αναφέρουµε  χαρακτηριστικές φράσεις τους: 

- Φτιάξαµε πρώτα το λαβύρινθο. Εδώ είναι ο λαβύρινθος, εδώ είναι ο 

θρόνος, οι τοιχογραφίες, οι Γαλάζιες Κυρίες ο Πρίγκιπας µε τα κρίνα και οι δύο 

άνθρωποι,  οι άνδρες µε τα βάζα στα χέρια τους, τα αγγεία , µε νερό, κρασί. 

- Ήταν η εποχή του χαλκού και όταν έγινε ο σεισµός ο Έβανς βρήκε 

σπασµένες τοιχογραφίες. 

- Αρχαιολογικό Μουσείο:  Είναι ένα κτίριο που οι αρχαιολόγοι βάζουν  

σήµερα αυτά που βρίσκουν στις ανασκαφές. 

- Αναστύλωση: Επισκευή κατοικίας, συνήθως  ιστορικού µνηµείου. Οι 

συντηρητές φτιάχνουν σκεπές ή φράχτες για να προστατέψουν τον αρχαιολογικό 

χώρο. 

- Μινωικός Πολιτισµός:  ο ‘Εβανς πίστευε ότι  όλους τους βασιλιάδες 

τους λέγανε Μίνωες αλλά η λέξη Μίνωας για τον ‘Εβανς είναι ένας τίτλος έτσι 

ονόµασε τον πολιτισµό µας µινωικό πολιτισµό. ∆εν τους λέγανε όλους Μίνωες, 

ήτανε ο Μίνωας στο Ανάκτορο της Κνωσού, ήτανε ο Σαρπηδόνας στο ανάκτορο 

των Μαλίων, ήτανε  ο Ροδάµανθυς στο ανάκτορο της Φαιστού 

- Μινώταυρος: Ήταν ένα τέρας που είχε ένα κεφάλι βοδιού και ένα σώµα 

ανθρώπου, που ζούσε µέσα στο λαβύρινθο, στην Κρήτη. 
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Εντύπωση µας έκανε το γεγονός ότι τα παιδιά συνέχισαν να κάνουν χρήση του 

νέου λεξιλογίου και κατά την ώρα του διαλείµµατος, κάνοντας συχνή αναφορά  της 

έννοιας του αρχαιολόγου, της τοιχογραφίας, των σπασµένων αγγείων, της εποχής 

του χαλκού και άλλων συναφών ιστορικών λέξεων, ακόµα και µετά το πέρας της 

ερευνητικής παρέµβασης, στην αυλή του σχολείου, την ώρα του διαλείµµατος, 

όταν σκάβοντας ανακάλυπταν αρχαιολογικά ευρήµατα, τα οποία  µε χαρά έδειχναν 

στους συνοµήλικούς τους, ευρήµατα που ονόµαζαν και κατέληγαν τελικά στην 

προθήκη της «γωνιάς του µουσείου» της τάξης του Νηπιαγωγείου. 

Τα παιδιά, λοιπόν, µέσα από την εικονική περιπλάνηση και τις παιγνιώδεις 

δραστηριότητες του υπολογιστή πλουτίζουν το λεξιλόγιό τους µε νέες λέξεις, 

λέξεις που χρησιµοποιούνται αβίαστα και που έχουν νόηµα και  λειτουργική 

σηµασία για αυτά. Τα παιδιά κατανοούν ιστορικούς όρους και  διασυνδέουν λέξεις 

του παρόντος µε τα σηµαινόµενα του παρελθόντος, αναπτύσσουν µια 

συγκινησιακή διέγερση για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και µια γλωσσική 

συµπεριφορά «επεξεργασµένου» λόγου.  

Σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες που  ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος τα παιδιά έδειξαν ότι µπορούν  να κατανοούν και να χρησιµοποιούν 

σωστά µία κάτοψη, να παρατηρούν σωστά φωτογραφίες και εικόνες και να 

επικοινωνούν µε τους άλλους για το παρελθόν, κατανοώντας στοιχειώδεις 

ιστορικές, αρχαιολογικές έννοιες, ακόµα κι αν δεν κατάφερναν τελικά να τις 

χρησιµοποιήσουν  πάντα στις κατάλληλες προτάσεις. Η κάτοψη, αρχικά, γίνεται 

κατανοητή από τα υποκείµενα αποδίδοντας τη συνολική εικόνα του αρχαιολογικού 

χώρου, αποδίδοντας και σχηµατικά τα δοµικά χαρακτηριστικά του. Εδώ 

βοηθήθηκαν πολύ από τις συχνές αναφορές της κάτοψης στην εικονική 

περιπλάνηση του ιστορικού χώρου της Κνωσού.  

Η συχνή χρήση ονοµάτων, όρων και χρονικών εννοιών που αφορούσε σε 

ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα και καταστάσεις του αρχαιολογικού χώρου της 

Κνωσού  βοήθησε στην καλλιέργεια της ιστορικής γλώσσας και της ικανότητας 

έκφρασής τους. Για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, η έννοια του ιστορικού 

χρόνου φάνηκε να σχετίζεται και µε το λεξιλόγιο που αναφέρεται στο χρόνο. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τις παρακάτω χρονικές αναφορές: «πριν», «σήµερα», 

«τα παλιά χρόνια», «την εποχή τους χαλκού»,  «στο µηδέν», «ένα σηµερινό σπίτι». 
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Όλες οι ερωτήσεις που τέθηκαν στα παιδιά από την ερευνήτρια τα άφησαν να 

εκφράσουν την ιστορική σκέψη τους  σε ένα επίπεδο ανώτερο από αυτό που 

αναµενόταν. Οι απαντήσεις των παιδιών στις παρακάτω ερωτήσεις  αποκαλύπτουν 

την ιστορική τους σκέψη και τον τρόπο που παρατηρούν, σκέφτονται και 

εκφράζονται: 

- Και σε ποια εποχή ανήκουν; 

-  Στην εποχή του χαλκού. 

-  Το 1700π.Χ ; 

- Είναι ο σεισµός 

- Τι ήταν ο ‘Εβανς; 

- Αρχαιολόγος. 

- Που µπορούµε να βρούµε πληροφορίες;  

- Στον υπολογιστή, στο λάπτοπ, να ξεφυλλίσουµε ένα βιβλίο ή να το πάρουµε από 

το βιβλιοπωλείο. Ένα βιβλίο για την Κνωσό για την εποχή του χαλκού. 

 

Από τα παραπάνω, συµπεραίνουµε πως οι µικροί µαθητές  άρθρωσαν κριτικό 

ιστορικό λόγο, µε βάση την προσωπική ιστορική ερµηνεία που έδιναν κάθε φορά 

και µέσα από την εµπλοκή τους στις παιγνιώδεις δραστηριότητες του υπολογιστή 

και από τις οργανωµένες δραστηριότητες, ιστορικό λόγο που κοινοποίησαν, 

υποστηρίζοντάς τον µε επιχειρήµατα.  

Χαρακτηριστικές είναι οι φράσεις των παιδιών από τις ανασκαφές στον αύλειο 

χώρο του νηπιαγωγείου, όπως τετράχρονων παιδιών, που εξηγούν: «Βρήκα ένα 

βραχιόλι, όλο χρωµατιστό, από χαλκό, ολόκληρο, ήταν βραχιόλι, γιατί το βάζανε στο 

χέρι τους και ανήκει στην εποχή του χαλκού» και «Ένα βραχιόλι από την εποχή του 

χαλκού, γιατί είναι από πηλό», δείχνουν πως τα παιδιά, µέσα από το ερευνητικό 

πρόγραµµα, µπόρεσαν να εκφραστούν λεκτικά και να γνωστοποιούν στους φίλους 

τους τα αντικείµενα που έβρισκαν από τις ανασκαφές, ενώ χαίρονται για την 

ανακάλυψη αρχαιολογικών ευρηµάτων, σκάβοντας στην αυλή, ως πραγµατικοί 

αρχαιολόγοι. 

Τα υποκείµενα, εποµένως, στο σύνολό τους χρησιµοποίησαν κατάλληλες 

χρονικές φράσεις για να εκφραστούν, όπως  στον ορισµό της έννοιας και των 

φράσεων, που τα ίδια τα παιδιά διατύπωσαν  στην παρουσίαση του Βιβλίου τους, µε 

τίτλο «Το Αλφαβητάρι του Μινωικού Πολιτισµού» (βλ. Παράρτηµα Β), στους γονείς 

τους και στην τοπική κοινωνία στη λήξη του σχολικού έτους.  
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Ας θυµηθούµε κάποιες ετυµολογίες λέξεων:  

-  Μεταλλουργός:  Ήταν αυτός που ασχολιόταν µε τα µέταλλα. Ο πιο σηµαντικός 

µεταλλουργός ήταν ο Ήφαιστος, θεός της φωτιάς και των µετάλλων. Ήταν ηµίθεος, 

ήτανε  µισός θεός και µισός άνθρωπος. 

- Έβανς: Ο ‘Έβανς πίστευε ότι  όλους τους βασιλιάδες τους λέγανε Μίνωες αλλά 

η λέξη Μίνωας για τον ‘Εβανς είναι ένας τίτλος έτσι ονόµασε τον πολιτισµό µας 

µινωικό πολιτισµό. ∆εν τους λέγανε όλους Μίνωες, ήτανε ο Μίνωας στο Ανάκτορο 

της Κνωσού, ήτανε ο Σαρπηδόνας στο ανάκτορο των Μαλίων, ήτανε  ο Ροδάµανθυς 

στο ανάκτορο της Φαιστού. 

- Μαντεία: Τα µαντεία είναι ιερά της αρχαίας θρησκείας όπου οι µάντεις έτρωγαν 

φύλλα από την απολλώνια δάφνη και λέγανε τα µελλούµενα των ανθρώπων και των 

θεών. Τα πιο σηµαντικά µαντεία ήταν οι ∆ελφοί και η ∆ωδώνη. Το είχε αφιερώσει 

στο µαντείο των ∆ελφών ο θεός Απόλλωνας. Οι πιο σηµαντικοί µάντεις ήταν ο 

Κάλχας, η Πυθία και ο Τειρεσίας.  

- Γρυπαετός: είναι ένα  µυθικό ζώο, που έχει  κεφάλι αετού και σώµα  λιονταριού 

και ουρά φιδιού. 

- Αγγείο:  Σκεύος, δοχείο, συνήθως πήλινο ή χάλκινο, που το χρησιµοποιούµε ως 

σκεύος στο σπίτι ή για θρησκευτικούς σκοπούς. 

- Κιονόκρανο:  Είναι ένα  πάνω µέρος µιας κολώνας, η ένα κεφάλι  µιας 

κολώνας. 

- Πρόχοι ξέρετε τι είναι; ….. είναι οι κανάτες. 

- Αντίγραφο:  είναι  µια ψεύτικη τοιχογραφία. 

- Αρχαιολόγος:  Ο  ‘Εβανς ήταν ένας αρχαιολόγος. 

- Τριποδική χύτρα:  Είναι ένα αγγείο σε σχήµα σφαίρας και τρία πόδια. 

- Μαλοτήρα: τσάι του βουνού.  

 
 

Μέσα, όµως,  από την παρουσίαση του βιβλίου τους φάνηκε ότι κατανόησαν 

την έννοια του χρόνου αλλά και της ακολουθίας. Αναφέρουµε χαρακτηριστικές  

φράσεις των µικρών µαθητών: 

Αιώνας:  Χρονική περίοδος  εκατό ετών, της οποίας η αρχή και το τέλος 

καθορίζεται µε βάση  την ηµεροµηνία γέννησης του Χριστού. 
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Ενώτια:  Ξέρετε τι είναι;  Είναι τα σκουλαρίκια που φορούσαν στην εποχή του 

χαλκού οι Μινωίτισσες. 

Νερό: Την εποχή του χαλκού το νερό το βάζανε σε µεγάλα µεγάλα µεγάλα 

πιθάρια. 

Σπαράγγια: Τα παλιά χόρτα που τρώµε και σήµερα και παλιά. Σήµερα που τα 

λέµε σπαράγγια. 

Σοδειά: Τα προϊόντα που παράγει ο γεωργός κάθε χρόνο. 

Παλιά χρόνια:  Ο Έβανς τα πολύ παλιά χρόνια ανακάλυψε τη Κνωσό. Τώρα το 

µινωικό ανάκτορο της  Κνωσού έχει µείνει για να συνδέει το παρελθόν µε το παρόν. 

Κρι-κρι: Είναι ένα κρητικό αγριοκάτσικο που υπήρχε στα ανάκτορα της Κνωσού 

και υπάρχει ακόµα στα βουνά της Κρήτης. 

Κρίνα: ήταν ένα λουλούδι που υπάρχει ακόµα και σήµερα αλλά υπάρχει στα 

ανάκτορα της Κνωσού και υπήρχε και στο κεφάλι του πρίγκιπα µε τα κρίνα. 

Μόλυνση του Περιβάλλοντος: Πριν από πολλά χρόνια ο αέρας ήταν καθαρός, 

µπορούσαν να τον αναπνέουν οι άνθρωποι και τα ζώα. Σε αυτή την εποχή οι 

άνθρωποι έφτιαχναν εργοστάσια αµάξια, πλαστικά. Αυτά ανακάλυψαν τα χηµικά και 

έτσι µολύναµε τον αέρα.  Σε µερικά σπίτια ο αέρας είναι τόσο µολυσµένος που είναι 

επικίνδυνος να τον αναπνέεις. Στο Τόκυο της Ιαπωνίας και στο ∆ελχί των Ινδιών. 

Γαλάζιες Κυρίες: Οι 3 γυναίκες  είχαν λεπτό λαιµό, µεγάλους ώµους και λεπτή 

µέση. Επειδή ήταν σκουρόχρωµες βαφόντουσαν µε έντονα χρώµατα . Φορούσαν  

χρυσά κοσµήµατα όπως δαχτυλίδια, σκουλαρίκια «ψέλια»,  «ενώτια», βραχιόλια, 

περιδέραια,  τα οποία κατασκευαζόντουσαν στην Κνωσό  ή  από την Αίγυπτο. Τα 

µαλλιά ήταν πιασµένα κότσο πέφτοντας µικρές µπούκλες. Επίσης τα  διακοσµούσαν  

µε πολλά διαφορετικά κοσµήµατα,  δεµένες κορδέλες ή τσιµπιδάκια. Ήταν 

µακιγιαρισµένες τόσο έντονα όσο οι  σηµερινές κυρίες.  

Αρχαιολογικό Μουσείο:  Είναι ένα κτίριο που οι αρχαιολόγοι βάζουν  σήµερα 

αυτά που βρίσκουν στις ανασκαφές. 

 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως τα υποκείµενα στο σύνολό τους 

χρησιµοποίησαν κατάλληλες χρονικές φράσεις για να εκφραστούν, όπως  στους 

ορισµούς των  εννοιών και των φράσεων, αποδίδοντας σωστά τη σηµασία και την 

ερµηνεία των λέξεων του ετυµολογικού λεξικού που δηµιούργησαν. Μπορεί να 

µην έµαθαν όλα να εκφράζονται µε σωστούς χρονικούς όρους, έµαθαν, όµως, όλα 

δουλεύοντας  συνεργατικά, να σηµειώσουν κάποια βήµατα προόδου σε σχέση µε 
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τα επίπεδα που είχαν ξεκινήσει, δηλαδή, τα πιο δειλά και µε χαµηλή 

αυτοπεποίθηση παιδιά έµαθαν να αφηγούνται µύθους, να συζητάνε για θέµατα 

ιστορικά, κάνοντας συχνή χρήση του µινωικού αλφάβητου, της γραµµής του 

χρόνου, της εποχής του χαλκού, των µινωικών αγγείων, χρησιµοποιώντας 

παράλληλα  λεξιλόγιο όρων και φράσεων σχετικών µε το πέρασµα του χρόνου. 

 

Κατηγορία: Παραγωγή γραπτού ιστορικού λόγου 

 

∆όθηκαν όµως ευκαιρίες και για την καλλιέργεια του γραπτού λόγου, αφού 

µέσα από τις οµαδικές αναζητήσεις τα παιδιά παρήγαγαν τα δικά τους κείµενα, που 

είχαν νόηµα γι αυτά, όπως η δηµιουργία του ταξιδιωτικού οδηγού των Ανακτόρων 

της Κνωσού, του γράµµατος στον Υπουργό και του Ηµερολογίου ανασκαφών (βλ. 

Παράρτηµα Β). Από το Γράφηµα 4 διαπιστώνουµε, ότι 19 παιδιά (ποσοστό 76%) 

έγραψε από 0-15 φράσεις, ενώ 6 παιδιά (ποσοστό 24%) έγραψαν από 16-31 

φράσεις σε κείµενα που είχαν νόηµα γι αυτά. 

 

Γράφηµα 4: Παραγωγή γραπτού ιστορικού λόγου 

 

Παραγωγή γραπτού ιστορικού λόγου 

76%

24%

0-15 φράσεις 

16-31 φράσεις  

 

Από τα παραπάνω, εκτιµούµε, ότι όσο αφορά το γραπτό λόγο, υπήρξε 

σηµαντική βελτίωση και σε αυτό τον τοµέα, καθώς τα παιδιά παρήγαγαν γραπτό 

λόγο ενώ απέκτησαν σταδιακά την ικανότητα να «διαβάζουν», να ερµηνεύουν και 

να αποκωδικοποιούν οπτικά σχήµατα, παράγοντας ιστορικό λόγο. 

Ας θυµηθούµε τη µικρή Μαρία, 4 ετών, που καθώς γράφει µιλάει φωναχτά: 

«Πατάτες. πα…. άλφα, τ, άλφα ξανά, ξανά τ, ε, ς ….. Πατάτες». 
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Εποµένως, µέσα από τις δραστηριότητες που δηµιούργησαν συνθήκες για 

χρήση της γλώσσας και εξασφάλιζαν προϋποθέσεις γλωσσικής αλληλεπίδρασης, τα 

παιδιά µπόρεσαν τελικά να επικοινωνήσουν ακόµα και µε µεγαλύτερά τους παιδιά, 

να συναποφασίσουν, να περιγράψουν αρχαιολογικά ευρήµατα ανασκαφών, να 

ερµηνεύσουν ιστορικά γεγονότα,  να βελτιώσουν µε αυτό τον τρόπο τον προφορικό 

τους λόγο. Ταυτόχρονα οι µικροί µαθητές κατάφεραν να συνδιαλέγονται µε τους 

συνοµήλικούς τους και µε τους µεγαλύτερούς τους,  πάνω σε ιστορικά θέµατα, 

κάνοντας αναφορά σε χρονικές έννοιες, όπως παλιά, σήµερα, τώρα, µετά, τότε, 

εποχή του χαλκού, µινωικό πρωινό. Ακόµα είχαν πολλές ευκαιρίες να 

εµπλουτίσουν και να βελτιώσουν τον προφορικό τους λόγο, όπως µε τη  συµµετοχή 

τους στη σχολική τάξη της Α’ Γυµνασίου που τους πρόσφερε τη δυνατότητα να 

εκφραστούν αυθόρµητα, να επικοινωνήσουν άµεσα, να χρησιµοποιήσουν  

ιστορικούς και χρονικούς όρους, να διαφωνήσουν και να επιχειρηµατολογήσουν.  

Ανακεφαλαιώνοντας, σε ό,τι αφορά, εποµένως, το γραπτό λόγο, υπήρξε 

σηµαντική βελτίωση και σε αυτόν τον τοµέα καθώς τα παιδιά παρήγαγαν γραπτό 

λόγο σε επικοινωνιακά πλαίσια µε τη συγγραφή και την επιµέλεια των βιβλίων να 

πραγµατοποιείται ως συνεργατική δραστηριότητα. Οι µαθητές οδηγήθηκαν στο 

τελικό αποτέλεσµα αξιοποιώντας τα λάθη τους, αλληλεπιδρώντας µεταξύ τους, 

µέσα από τη συνεργασία µε πιο ικανούς συνοµηλίκους.  

 

Κατηγορία: Χρησιµοποίηση παρελθοντικών και µελλοντικών χρόνων 

 

Ανιχνεύτηκε ένα ποσοστό 96% που κατά τη διάρκεια του ερευνητικού 

προγράµµατος έκαναν χρήση παρελθοντικών και µελλοντικών χρόνων, 

αναφέροντας από 0-50 ρηµατικούς τύπους, ενώ κανένα παιδί, ποσοστό 0%, δεν 

έκανε αναφορά από 51-100 και ένα παιδί, ποσοστό 4% πάνω από 100 ρηµατικούς 

τύπους. 

Χρησιµοποίησαν δηλαδή, σύµφωνα µε το Γράφηµα 5, στην κατηγορία    

«Χρησιµοποίηση παρελθοντικών και µελλοντικών χρόνων» παρελθοντικούς και 

µελλοντικούς χρόνους, όπως για παράδειγµα έκαναν σωστή χρήση των παρακάτω 

ρηµάτων «κουβαλούσαν, χτυπούσαν, ήταν, υπήρχανε, είχαν, βαφόντουσαν, βρήκα, 

χτίστηκαν, είδα κ.α.» περιγράφοντας στιγµές των ανακτόρων της Κνωσού από το 

χθες στο σήµερα. 
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Γράφηµα 5:  Παράγοντας χρησιµοποίηση παρελθοντικών και µελλοντικών χρόνων 

Χρησιμοποίηση παρελθοντικών και 

μελλοντικών χρόνων

92%

4%
4%

0-50 ρηματικοί

τύποι

50-100 ρηματικοί

τύποι

>100 ρηματικοί

τύποι

 

 

- Από την άλλη πλευρά, ήταν διάχυτη η τάση ορισµένων παιδιών, να 

χρησιµοποιήσουν ιστορικό λόγο. Η χρήση, όµως, αυτή δεν ήταν πάντα επιτυχής. Γι 

αυτό αρκετές φορές οι προτάσεις των παιδιών χαρακτηρίζονταν από ασύνδετες 

σκέψεις. Επίσης σε ορισµένες περιπτώσεις οι σκέψεις των παιδιών είχαν λογικά 

χάσµατα, όπως: «Βρήκε ένα πιθάρι, όταν καταστράφηκε η «Κνωσό»… Το κύπελλο 

που πήρα ήταν αρχαίο και µινωικό γιατί εκεί, όσα αρχαία βρίσκουνε, από την παλιά 

εποχή, τα πηγαίνουν εκεί, για να µην τα πετάξουν. Γιατί είναι παλιά.  

- Πότε έγινε ο σεισµός της Κνωσού και καταστράφηκε η Κνωσός;  

- Εµείς το έχουµε στο βιβλίο. 

Σε ένα µεγάλο αριθµό απαντήσεων στις ερωτήσεις που τέθηκαν από την 

ερευνήτρια η ιστορική σκέψη τεσσάρων παιδιών θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

απλή και απλοϊκή, όπως αδύνατη έκφραση, µάλλον υποδεικνύουν ότι δεν διέθεταν 

ακόµα βασικές έννοιες και δεξιότητες, για να αναπτύξουν και να διατυπώσουν 

προτάσεις, υποθέσεις ή συµπεράσµατα µε ιστορικούς όρους. 
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Κατηγορία: Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων, επίλυσης και 

διαχείρισης ιστορικών προβληµάτων 

 

Η επιλογή της θεατή-συµµετοχικής παρατήρησης (Robson,2007) έδωσε στην 

ερευνήτρια την ευκαιρία να µελετήσει σε βάθος τις γνώσεις των παιδιών, ενώ  

παρατήρησε τα σχόλια των παιδιών, όσο εργάζονταν µπροστά στον υπολογιστή, 

τον τόνο της φωνής τους, τις χειρονοµίες και τις εκφράσεις τους, το βαθµό στον 

οποίο εργάζονταν συνεργατικά, τον τρόπο επίλυσης των διαφορών που ανέκυπταν, 

το κατά πόσο συµµετείχαν όλα τα παιδιά ή το αν κάποια ήταν απλοί παρατηρητές. 

 

Γράφηµα 6: Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων, επίλυσης και διαχείρισης 

ιστορικών προβληµάτων 

 

Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων 

92%

8%

0-5 φορές

>6  φορές

 

 

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής µας παρέµβασης,  διαπιστώσαµε ότι τα 

παιδιά ενεργοποίησαν νοητικές διαδικασίες µε στόχο την επίλυση προβληµάτων 

αλλά και των µεταξύ τους  συγκρούσεων. Από τη µελέτη του Γραφήµατος 6 

διαπιστώσαµε πως κάποια παιδιά (ποσοστό 92%) φάνηκαν ιδιαίτερα ευρηµατικά 

στο να βρίσκουν τρόπους εργασίας που να εµπλέκουν και τους µικρότερους ή 

λιγότερο «ικανούς» φίλους τους, ώστε όλοι να συµµετέχουν στην επίτευξη ενός 

κοινού στόχου. Τα παιδιά έµαθαν να παίρνουν από κοινού αποφάσεις, όπως 

χαρακτηριστικά αντιλαµβανόµαστε από τους διαλόγους των παιδιών παίζοντας τις 

δραστηριότητες «Παιχνίδια στην Κνωσό» σε µικρές οµάδες. 
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- Σε ποιο σακουλάκι θα το βάλουµε, ρωτάει η νηπιαγωγός; 

- Σε αυτό, δείχνει η ∆όξα και ο ∆ηµήτρης πάνω στην οθόνη του 

υπολογιστή. 

- Γιατί δε το βάζουµε σε αυτό; ρωτά ο ∆ηµήτρης, θέτοντας ένα ερώτηµα 

για επίλυση (επίλυση προβλήµατος) 

- Το ίδιο κάνει, δίνει τη λύση ο Άλτο (λύση από τα ίδια τα παιδιά)  

Έγιναν περισσότερο αυτόνοµα και υπεύθυνα, µέσα από τις παιγνιώδεις 

δραστηριότητες του υπολογιστή, ενώ η συµµετοχή τους στην οµάδα τόνωσε την 

αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθησή τους. Παράλληλα, µέσα από αυτή τη διαδικασία 

επωφελούνταν και τα ωριµότερα παιδιά, που απέκτησαν µεταγνωστικές δεξιότητες 

ενώ έµαθαν ταυτόχρονα να περιορίζουν τον εγωκεντρισµό τους. 

 Χαρακτηριστικά παραθέτουµε αποσπάσµατα διαλόγων των οµάδων µπροστά 

στον υπολογιστή: 

- Τα καταφέρνουµε, παραδέχεται ο ∆ηµήτρης, την ώρα που ο Άλτο τοποθετεί το 

τελευταίο κοµµάτι στην τοιχογραφία. 

- Αυτό, το τραβάς και το πας εδώ, όχι εδώ, λέει ο Μάνος, δείχνοντας µε το χέρι 

του πάνω στην οθόνη. 

- Μπράβο, λέει στη ∆ανάη, για την επιτυχή εκτέλεση της εντολής που πριν λίγο 

της είχε δώσει. 

Τα παιδιά ανέπτυξαν συνεργατικές δεξιότητες και στάσεις, αλλά και 

στρατηγικές επίλυσης και διαχείρισης ιστορικών προβληµάτων, που βοήθησαν  τη 

µεταξύ τους επικοινωνία και τη συλλογική εργασία. Η παροχή βοήθειας βιώθηκε 

ως κάτι θετικό και η αυτοεκτίµηση των παιδιών τονώθηκε, αφού κατάφεραν 

πράγµατα που πριν δεν θα  µπορούσαν να κάνουν µόνα τους. 

Ενδεικτικά παραθέτουµε τη δυσκολία που είχε η 4χρονη Μαρία,  να 

τοποθετήσει το βέλος από το ποντίκι στο ακριβές σηµείο που είναι θαµµένα τα 

αντικείµενα, στην δραστηριότητα «Ας γίνουµε αρχαιολόγοι»,  γι  αυτό και η 

∆ήµητρα αναλαµβάνει να της εξηγήσει τι ακριβώς πρέπει να κάνει: 

- Πάνω… πάνω … πάτα Μαρία, έλα Μαρία δε µπορείς …. Κοίτα µε …. 

εδώ θα βάλεις το κουµπί …. ∆ε θα κουνάς, κοίτα πως το κάνω και πατάς δυο φορές, 

εντάξει;  

- Πάτα το µε αυτό, µην το κουνήσεις …… να στο πάω πάλι…., εξηγεί µε 

απλά λόγια η ∆ήµητρα, για να βοηθήσει τη Μαρία. 

- Ναι … έλα πήγαινέ µου το …..απαντά η Μαρία. 
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- ∆ώσε µου το χέρι σου …. µα Μαρία δεν πρέπει να το κουνάς …..δεν 

πρέπει να το κουνάς…. Πάτα το, πάτα το … µα Μαρία …. λέει η ∆ήµητρα και 

τοποθετεί, το σωστό δάκτυλο του χεριού της Μαρίας, πάνω στο ποντίκι. 

 

- Εκεί, πάτα το ….. πάτα ….πάτα …. Και βάλτο εδώ … λέει η ∆ήµητρα 

στη Μαρία, ενώ της δείχνει µε το χέρι της, πάνω στην οθόνη, τη θέση που νοµίζει 

ό,τι είναι σωστή. 

- Έλα, ξέρω ότι µπορείς …..έλα … σε αυτό ή σε αυτό; λέει η ∆ήµητρα στη 

Μαρία, καθώς η Μαρία προσπαθεί να σύρει ένα κοµµάτι του πάζλ. 

- Θα προσπαθήσεις, ε; ρωτά τη Μαρία η ∆ήµητρα, ενώ εκείνη κουνά το 

κεφάλι της. 

Τελικά, τα παιδιά του δείγµατος µε χαµηλή αυτοπεποίθηση και αυτά που 

αρχικά ένιωθαν δυσκολία στη χρήση του ποντικιού, ιδιαίτερα σε ασκήσεις 

αντιστοίχισης, ταξινόµησης στο χώρο, ξεκίνησαν να κάνουν πρόοδο µέσα στην 

οµάδα και να εµπλέκονται ενεργά στα «Παιχνίδια στην Κνωσό». 

Στους παραπάνω προβληµατισµούς πρέπει να συνυπολογίσουµε το εύρηµα ότι 

τα περισσότερα παιδιά έδειξαν να αναγνωρίζουν τα αρχαιολογικά αντικείµενα, 

αλλά τις περισσότερες φορές οι αντιδράσεις τους ήταν µη λεκτικές, δείχνοντας 

απλά µε κίνηση του χεριού πάνω στην οθόνη του υπολογιστή,  τι χρειάζεται να 

σύρουν και να τοποθετήσουν. Για παράδειγµα,  όταν η 4χρονη Μαρία, δεν ήξερε 

που να τοποθετήσει την εικόνα των σηµερινών ανακτόρων της Κνωσού πάνω στη 

γραµµή του χρόνου, η ∆ήµητρα τη βοήθησε δείχνοντάς της το σωστό σηµείο µε το 

χέρι της στην οθόνη του υπολογιστή και λέγοντας «εδώ». 

Επιπρόσθετα, τα υποκείµενα αποδεικνύουν, σε αρκετές περιπτώσεις, 

εφευρετικότητα και επινοητικότητα και µπαίνουν στη θέση του άλλου, όπως οι 

παρακάτω διάλογοι των παιδιών, ώστε να βρουν λύσεις που να ικανοποιούν και  να 

εµπλέκουν όλα τα µέλη της οµάδας στη συµµετοχή των δραστηριοτήτων του 

υπολογιστή. Μαθητές, επίσης,  που είχαν ασκηθεί από την προηγούµενη χρονιά 

στον οµαδοσυνεργατικό τρόπο εργασίας, βοήθησαν και εµψύχωσαν τα παιδιά 

ηλικίας 4 ετών.  Για παράδειγµα: 

- Πατάτε και τραβάτε ….κοιτάξτε …∆ανάη βάλε το χέρι σου … ποιο θες 

από όλα, εξηγεί υποµονετικά ο Μάνος. 

- Όχι αυτό, λέει η Ελένη, και της µετακινεί το δάχτυλο πάνω στο ποντίκι. 

- Πάτα, κράτα το, κράτα το, βάλτο, την καθοδηγεί ο Μάνος. 
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- Πάτα, πάτα, λέει ο Μάνος. 

- Όχι, αυτό, το άλλο, λέει η Ελένη στη ∆ανάη, προσπαθώντας να της δείξει 

µε ποιο δάχτυλο θα ακουµπήσει  πάνω στο ποντίκι, ενώ στη συνέχεια ο Μάνος 

τοποθετεί πάνω από το χέρι της ∆ανάης το δικό του, προσπαθώντας να τη 

βοηθήσει. 

- Αυτό, πάτα το, λέει η Ελένη στους συµπαίχτες της, καθώς ακούγεται η 

λέξη «µινωικό σπίτι». 

Επίσης, σε µια άλλη οµάδα µαθητών παρατηρούµε, ότι ενώ ο 4χρονος Νίκος 

µε µεγάλη ευκολία τοποθέτησε τα κατάλληλα κοσµήµατα και ρούχα για να ντύσει 

τις Μινωίτισσες στη δραστηριότητα 5 «Ζώντας στην Μινωική εποχή» τα δύο 

παιδιά παρατήρησαν τις κινήσεις του, αλληλεπιδρώντας λεκτικά: 

- Όχι, εκεί, του προτείνουν ο Γιώργος και η Αλεξάνδρα. 

- Και εδώ θα κολλήσει ….. κυρία µου γλυκιά, λέει ο Νίκος. 

- Κυρία Μινωίτισσα, συµπληρώνει η Αλεξάνδρα. 

- ∆ε µε αφήνει να το πάρω …µέχρι να το πάρω… και τότε θα το αφήσω µε 

τα κοριτσάκια, τους εξηγεί ο Νίκος και ο Γιώργος γελά. 

- Καλά το κάνεις, συµπληρώνει η Αλεξάνδρα. 

 

Υπήρχαν ωστόσο και κάποια παιδιά που δυσκολεύτηκαν να συνεργαστούν, 

ενώ δύο παιδιά εργάστηκαν ατοµικά. Χαρακτηριστικές είναι και οι περιπτώσεις 

τριών µικρών παιδιών, που ενώ στην αρχή δε λειτούργησαν συνεργατικά και δε 

µιλούσαν καθόλου σε καµιά δραστηριότητα, µετά, από παρότρυνση ενός 

συµπαίχτη τους, τα παιδιά αυτά άρχισαν να αλληλεπιδρούν. 

 Για παράδειγµα, αρχικά παρατηρήσαµε ένα 5χρονο µαθητή  να δυσανασχετεί 

όταν πρέπει να δουλέψει οµαδικά και µάλιστα ήταν παιδί που συµµετείχε πολύ στις 

ερωτήσεις στην «παρεούλα» και που πάντα ήθελε να µιλάει πρώτο. Στο τέλος των 

δραστηριοτήτων του υπολογιστή, διαπιστώθηκε πως  ο τόνος της φωνής του και η 

στάση του σώµατός του έδειξε να εκτιµά τις προσπάθειες των συµµαθητών του.  

Εδώ θα πρέπει να προσθέσουµε, ότι η θετική τους στάση για την οµαδική 

εργασία µπροστά στον υπολογιστή ήταν έκδηλη στα σχόλια που έκαναν, στον τόνο 

της φωνής τους, στις εκφράσεις του προσώπου και του σώµατος. Το κάθε παιδί 

έδειχνε ευχαριστηµένο για τις λύσεις τις οποίες  έδινε στις καταστάσεις-

προβλήµατα που του είχαν εκτεθεί και µερικές φορές ζητούσε αυθόρµητα 

επανατροφοδότηση: «εδώ να το βάλω;» ανακοινώνοντας την απορία του στους 
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φίλους του και στην ερευνήτρια. Κατά τη διάρκεια της έρευνας  µας ξάφνιασε 

ευχάριστα ο ενθουσιασµός µε τον οποίο τα παιδιά αντιµετώπισαν την 

αλληλεπίδραση µε τον υπολογιστή, η αυξηµένη προσοχή και η συµµετοχή των 

παιδιών, η ευγενής άµιλλα αλλά και η συντροφικότητα µεταξύ των παιδιών που 

µοιραζόταν τον ίδιο υπολογιστή.  

Οι διαφορές που εντοπίστηκαν  θα µπορούσαν να αποδοθούν στη µεγαλύτερη 

ίσως διάδοση και της χρήσης των Τ.Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο, κατά τη διάρκεια των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων και φυσικά στο σπίτι, κάτι που θα µπορούσε να 

ελεγχθεί ακριβέστερα σε µελλοντική έρευνα. 

Από την έρευνά µας, πάντως, συµπεραίνουµε ότι η εξοικείωση των παιδιών µε 

λεξιλόγιο που αφορά σε χρονικές έννοιες ήταν ιδιαίτερα σηµαντική για τη γνώση 

του παρελθόντος. Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν εν µέρει να συµφωνούν µε 

τα αποτελέσµατα ερευνών που έδειξαν ότι κατά τη προσχολική ηλικία το παιδί 

παρουσιάζει µια ραγδαία γλωσσική ανάπτυξη, τόσο στον τοµέα της σύνταξης και 

του σηµασιολογικού, όσο και του πραγµατολογικού (Τζουριάδου 1995), δηλαδή σε 

ό,τι αφορά τη χρήση του ιστορικού λόγου σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις 

του παιδιού, δίνοντας ευκαιρίες για άσκηση γλωσσικής καλλιέργειας και 

εµπλουτισµό του λεξιλογίου των παιδιών.  

Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν και µε τα αποτελέσµατα του Ηusbands 

(2000), ότι η διδασκαλία της Ιστορίας βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη χρήση της 

γλώσσας, τόσο από την πλευρά του εκπαιδευτικού όσο και από την πλευρά του 

µαθητή. Σύµφωνα και µε την Hoodless (2002), θεµελιώδεις έννοιες της Ιστορίας, 

όπως η κατανόηση των χρονικών εννοιών και η χρονολόγηση, εξαρτώνται άµεσα 

από την ικανότητα χρήσης της γλώσσας.  

Βέβαια, συχνά παρατηρήθηκαν στην ερευνά µας, τάσεις «υπεροχής» και 

επικάλυψης του ενός παιδιού από το άλλο, ιδιαίτερα στην πρώτη και δεύτερη 

δραστηριότητα. Στη συνέχεια φάνηκε πως τα υποκείµενα βρήκαν τρόπους να 

αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν, τηρώντας τη σειρά τους και τα 

αποτελέσµατά µας αυτά συµφωνούν µε έρευνες που έδειξαν πως ακόµη και παιδιά 

προσχολικής ηλικίας που δεν ήξεραν να διαβάζουν, άρχισαν εκούσια και φυσικά να 

αναπτύσσουν αναγνωστικές δεξιότητες για να µπορούν να χρησιµοποιούν το 

λογισµικό του υπολογιστή  (Βοσνιάδου, 2006  ˙ Ζαράνης & Οικονοµίδης, 2009).  

Επιπλέον, σύµφωνα µε τις µελέτες των Thornton & Vukelich ( 1988), η κατανόηση  
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αυτών των εννοιών και των παρελθοντικών και µελλοντικών χρόνων εξαρτάται 

από τις γλωσσικές εµπειρίες και γνώσεις των παιδιών. Επιπλέον, µελέτες των 

Hardy, Platone, & Stambak (1991), τονίζουν τον εποικοδοµητικό ρόλο των 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των παιδιών, όταν αυτά εργάζονται σε µικρές οµάδες. 

Πολυάριθµες µελέτες παγκοσµίως έχουν δείξει ότι η συνεργατική οργάνωση της 

τάξης έχει θετικότερες επιρροές στους µαθητές από ότι ο ατοµικός  τρόπος 

µάθησης (Johnson, Johnson,& Stanne, 2000), καθώς και η εργασία των µαθητών 

κατά ζεύγη µε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή φαίνεται να είναι αρκετά 

αποτελεσµατική λύση, αφού µέσα από αυτήν υποβοηθείται τόσο ο «δυνατός» όσο 

και ο «αδύναµος» µαθητής (Ζαράνης & Οικονοµίδης, 2009:27).  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν, εν µέρει, να συµφωνούν και µε τα 

αποτελέσµατα των Pantington (1980), ότι η έννοια της χρονολόγησης είναι ένα 

θέµα πρόκληση για τα παιδιά, αναφορικά µε την κατάκτηση του ιστορικού χρόνου   

Όπως έδειξαν έρευνες, τα παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 

έχουν περιορισµένη ικανότητα στην αντίληψη του ιστορικού χρόνου, εξαιτίας 

κυρίως του εγωκεντρισµού που χαρακτηρίζει το γνωστικό στάδιο εξέλιξής τους. 

Ωστόσο, δεν θα ήταν σωστό να γενικεύσουµε λέγοντας ότι όλα τα παιδιά 

δυσκολεύονται το ίδιο στην αντίληψη του χρόνου. Μερικά, λόγω προχωρηµένου 

επιπέδου µπόρεσαν να αντιληφθούν το χρόνο καλύτερα από άλλα συνοµήλικά 

τους, να διακρίνουν σε γενικές γραµµές το παρόν από το παρελθόν και να 

αναφέρονται µε ακρίβεια σε χρονικές σχέσεις γεγονότων ή καταστάσεων του 

παρελθόντος, ιδίως όταν οι σχέσεις αυτές είχαν συνδεθεί µε προσωπικές τους 

εµπειρίες και  όταν η διαδικασία της µάθησης εµπλουτίστηκε µε χρήση της 

γλώσσας, αφήγηση ιστοριών, χρήση εικόνων και αντικειµένων. 

Όπως και σε άλλες έρευνες  (Bruner, 1997) έτσι και στη δική µας, φαίνεται ότι 

για την ανάπτυξη των ιστορικών εννοιών τονίζεται η σηµασία των κοινωνικών και 

γλωσσικών παραγόντων, καθώς και το περιβάλλον µάθησης,  ενώ ακόµη και τα 

παιδιά κάτω των 7 ετών θεωρούνται ήδη ικανά να αναπτύσσουν ένα είδος 

ιστορικής σκέψης και να διδάσκονται επιλεγµένες ιστορικές έννοιες, µε 

πρωταρχικό το ρόλο της γλώσσας σε µια τέτοια διαδικασία (Cooper, 1992). 

Οµοίως, και η Hoodless (1996) συµφωνεί ότι η διδασκαλία εννοιών σχετικών µε 

την Ιστορία, όπως είναι οι χρονικές έννοιες, µπορεί να προωθηθεί στα παιδιά και 

να είναι εφικτή όταν υπάρχει στήριξη από τη χρήση της γλώσσας, ανεξάρτητα από 

τα στάδιο ηλικιακής ωρίµανσης που βρίσκονται.. 
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Συναφή µε τα δικά µας είναι και τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας του 

Barton (2004), πως η  επίτευξη της αντίληψης χρονικών εννοιών από τα παιδιά 

ενισχύεται από τη χρήση της γραµµής του χρόνου, πάνω στην οποία µαθαίνουν τα 

παιδιά να τοποθετούν γεγονότα  σε χρονολογική σειρά. Οµοίως, τα αποτελέσµατά 

µας συµφωνούν και µε την άποψη της Στραταριδάκη (2006), πως  η παρουσία 

χρονολογιών, αν και δεν έχει νόηµα για τα παιδιά ως προς το πότε συνέβη κάτι στη 

ροή του χρόνου, ωστόσο δεν είναι περιττή. 

Σύµφωνα, βέβαια,  µε τα νεότερα δεδοµένα (Μπονίδης, 2005) για την 

κατάκτηση της έννοιας του χρόνου από τα παιδιά η έννοια του χρόνου 

αναπτύσσεται µεταξύ των 6 και 10 χρόνων καθώς το κοινωνικό και το πολιτιστικό 

περιβάλλον και οι σκόπιµες διδακτικές διαδικασίες είναι δυνατό να βοηθήσουν τα 

παιδιά στην κατανόηση του χρόνου. 

Τα αποτελέσµατά µας συµφωνούν εν µέρει µε αυτά των Low Beer & Blyth 

(1986), που ασχολήθηκαν µε την ανάπτυξη της αίσθησης του χρόνου 

καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι τα παιδιά δεν αναπτύσσουν µια ώριµη 

κατανόηση του χρόνου µέχρι να πάνε στο Γυµνάσιο. Περίπου στην ηλικία των 7 

ετών τα παιδιά αντιλαµβάνονται τις εποχές και τους µήνες και έχουν αναπτύξει την 

έννοια ενός απλού χρονικού πλαισίου για το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον. Με 

βάση τα παραπάνω, η βασική κατηγορία του παρελθόντος µπορεί να έχει 

υποδιαιρέσεις ανάµεσα στο «πολύ- πολύ παλιά», εννοώντας την εποχή του χαλκού 

και στο «πρόσφατα», ενώ διαπιστώνεται πως τα παιδιά είναι σε θέση να κάνουν 

διάκριση ανάµεσα στο τώρα και στο τότε.  

Επιπρόσθετα, η χρήση του υπολογιστή από τα παιδιά έγινε αφορµή για να 

αναπτυχθεί αλληλεπίδραση, συζήτηση και λεκτική επικοινωνία µεταξύ των 

παιδιών, όπως δήλωσαν και οι Hutinger   και  Johanson (2000). Σε παρόµοια 

συµπεράσµατα κατέληξαν και άλλοι ερευνητές (Clements & Sarama, 2002 ˙ 

Clements & Nastasi, 1993) αναφέροντας ότι, όταν τα παιδιά αλληλεπιδρούν 

µπροστά από ένα υπολογιστή, εµπλέκονται σε υψηλότερου επιπέδου προφορική 

επικοινωνία και συνεργασία. Επίσης συµφωνούν πως αν οι µικροί µαθητές 

δείχνουν αυτοπεποίθηση και άνεση στο χειρισµό υπολογιστή και λογισµικών, 

µπορούν να ακολουθήσουν εικονογραφηµένες οπτικές οδηγίες και να τις 

χρησιµοποιήσουν για να καταλάβουν και να σκεφτούν σχετικά µε τις ενέργειές 

τους.   
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Τα αποτελέσµατά µας συµφωνούν µε αυτά της έρευνας του Haugland (2000), 

που έχει δείξει ότι όταν τα παιδιά εµπλέκονται σε κατάλληλες δραστηριότητες µε 

υπολογιστή, τα αποτελέσµατα από τη χρήση του µπορεί να είναι πολύ ευεργετικά, 

για όλα τα παιδιά. Τα οφέλη, βέβαια,  από την εισαγωγή και τη χρήση του 

υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο εξαρτώνται τόσο από το είδος των εµπειριών µε 

υπολογιστικό περιβάλλον που παρέχεται στα παιδιά, όσο και από το πόσο συχνά τα 

παιδιά έχουν πρόσβαση στους υπολογιστές, καθώς και από το ηλικιακό επίπεδο 

των παιδιών. 

Τα αποτελέσµατά µας συµφωνούν και µε αυτά των Brady &  Hill (1984), όπου 

οι υπολογιστές µπορούν να βοηθήσουν τις αναγκαίες για την ανάγνωση και τη 

γραφή οπτικές δεξιότητες των νηπίων και των Βοσνιάδου (2006) και Παπάς 

(1989), ότι η χρήση προγραµµάτων σχετικών µε τη γλώσσα βοηθάει τα παιδιά στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου, στην ορθογραφία, στη σύνταξη, στη σωστή χρήση και 

στην κατανόηση του κειµένου. 

Οµοίως, το εκπαιδευτικό λογισµικό των υπολογιστών, κατάλληλα 

προσαρµοσµένο στην Προσχολική Εκπαίδευση και µε τη σωστή χρήση, µπορεί να 

βοηθήσει τα παιδιά στην προσπάθειά τους να εξοικειωθούν µε τη προφορική και 

γραπτή εκφορά των γραµµάτων, καθώς επίσης και µε την αναγνώριση των λέξεων 

(Healy, 1999 ˙ Ζαράνης & Οικονοµίδης, 2009). Έτσι, η χρήση προγραµµάτων στα 

οποία φωτίζεται στην οθόνη η λέξη της εικονικής αφήγησης, η οποία 

αναγιγνώσκεται από τον υπολογιστή, υποβοηθά  το παιδί να συνδέσει την οπτική 

µε την ακουστική  εικόνα του κειµένου.  

Τα αποτελέσµατα και άλλων ερευνών (Κωστάκης, Ράµµος, Βούρη, 

Μικρόπουλος, 2000), συµφωνούν µε τα δικά µας, πως τα µουσειακά εικονικά 

περιβάλλοντα µπορούν να ενσωµατωθούν στη µαθησιακή διαδικασία καθώς 

θεωρούνται, εκτός των άλλων, και ισχυρά µέσα οπτικοποίησης, αναπαράστασης, 

δηλαδή, δεδοµένων και εννοιών που βοηθά στην κατανόηση και αφοµοίωση του 

περιεχοµένου της διδασκαλίας ιδιαίτερα σε θέµατα ιστορικού περιεχοµένου.  

Οµοίως και ο Βώρος (1995), πρεσβεύει πως στη διδασκαλία της ιστορίας, η χρήση 

των οπτικών αναπαραστάσεων επιβάλλεται για τη δηµιουργία σταθερών νοητικών 

εικόνων και κοινών σηµείων αναφοράς και συζήτησης. 

 Τέλος και η Βακαλούδη (2001), συνηγορεί πως µε την εικονική περιήγηση σε 

αρχαιολογικούς χώρους οι µαθητές συνδέουν το περιεχόµενο του µουσειακού 

υλικού µε το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής που 
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µελετούν, ενώ έχουν τη δυνατότητα να αναπλάσουν µε τη φαντασία τους την 

κοινωνία, τον τρόπο ζωής και τις ενασχολήσεις των ανθρώπων του παρελθόντος 

και να ανακαλύψουν, µέσα από τα ευρήµατα, τις καθηµερινές και επαγγελµατικές 

ασχολίες τους, τα υλικά που χρησιµοποιούσαν, το στολισµό και τον οπλισµό τους, 

τις καθηµερινές συνήθειες, το θρησκευτικό αίσθηµα, την τέχνη και τη 

θεµατογραφία της κλπ.  

 

 

 

2.2.3.  Η Έννοια της ακολουθίας  

 

 

Ο πίνακας  3 και το  Γράφηµα 7  παρουσιάζουν  συνοπτικά τις αναφορές που 

έκαναν τα παιδιά  ανά κατηγορία, ως προς την έννοια της χρονικής ακολουθίας. Οι 

απαντήσεις τους παρατηρούµε πως κατηγοριοποιήθηκαν σε: 

� Τι µέρα είναι σήµερα; 

� Τι µέρα είχαµε χθες;  

� Τι µέρα θα έχουµε αύριο; 

� Ποιός είναι πιο µικρός;  

� Ποιός είναι πιο µεγάλος;  

� Ποιός γεννήθηκε πρώτα; 

� Χρήση λεξιλογίου και φράσεων µε το πέρασµα του χρόνου 

� Κατανόηση χρήσης γραµµής του χρόνου 

� Αναγνώριση γεγονότων-εικόνων µε σωστή χρονική ακολουθία 
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Πίνακας 3: Καταµέτρηση αναφορών υποκειµένων ανά κατηγορία στην έννοια 

της ακολουθίας 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

13 14 1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

Τι µέρα είναι 
σήµερα; 

 

2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

Τι µέρα 
είχαµε χθες; 

 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

 
Τι µέρα θα 
έχουµε 
αύριο; 

1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

 
Ποιος είναι 
πιο µικρός: 

1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

 
Ποιος είναι 
πιο µεγάλος; 

1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

 
Ποιος 

γεννήθηκε 
πρώτα; 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

Χρήση 
λεξιλογίου 
και φράσεων 

µε το 
πέρασµα του 
χρόνου 

13 8 13 10 7 15 9 
 

34 8 12 11 0 17 13 2 0 9 12 22 14 20 0 18 0 13 

Κατανόηση- 
χρήση 
γραµµής 
του χρόνου 

5 6 6 6 6 6 4 8 3 6 6 6 5 5 6 5 6 6 5 6 10 0 5 0 4 

Αναγνώριση 
γεγονότων- 
εικόνων µε 
σωστή 
χρονική 
ακολουθία 

 

8 7 8 7 8 81 8 7 5 8 8 8 8 7 8 7 7 8 7 0 8 0 8 0 8 

 

 

Γράφηµα 7: Κατηγορίες για την έννοια της ακολουθίας 
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Κατηγορία: Τι µέρα είναι σήµερα- Τι µέρα είχαµε χθες - Τι µέρα θα έχουµε 

αύριο 

 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα µας στον Πίνακα 4 και στο Γράφηµα 8 

συµπεραίνουµε ότι ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών, ποσοστό 68% γνωρίζουν τι 

µέρα είναι σήµερα, ενώ µόνο το 36% τι µέρα είχαµε χθες. Επίσης, περίπου τα µισά 

παιδιά (48%), απαντά σωστά στην ερώτηση της ερευνήτριας «Τι µέρα θα έχουµε 

αύριο». 

 

Πίνακας 4 : «Τί µέρα είναι σήµερα; - Τί µέρα είχαµε χθες; - Τί µέρα θα έχουµε 

αύριο; -Ποιός είναι πιο µικρός; -  Ποιός είναι πιο µεγάλος; -  Ποιός γεννήθηκε 

πρώτα;» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 8: «Τί µέρα είναι σήµερα;- Τί µέρα είχαµε χθες; - Τί µέρα θα έχουµε 

αύριο; -Ποιός είναι πιο µικρός; -  Ποιός είναι πιο µεγάλος; -  Ποιός γεννήθηκε 

πρώτα;» 

 

 

 1 0 

Τί μέρα είναι σήμερα; 68% 32% 

Τί μέρα είχαμε χθες; 36% 64% 

Τί μέρα θα έχουμε αύριο; 48% 52% 

Ποιός είναι πιο μικρός; 68% 32% 

Ποιός είναι πιο μεγάλος; 68% 32% 

Ποιός γεννήθηκε πρώτα; 40% 60% 



 175 

Είναι, ωστόσο, θετικό το γεγονός ότι οι µικροί µαθητές  αναφέρονται και σε 

ηµεροµηνίες. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τις απαντήσεις που πήραµε από δύο 

υποκείµενα του δείγµατος: 

 

Πρώτος µαθητής: 

- Τι µέρα είχαµε χθες;  

- Κυριακή. 

- Και σήµερα; 

-  ∆ευτέρα 

- Χθες είχαµε 17. Σήµερα πόσο έχουµε; 

- 18. 

 

∆εύτερος µαθητής: 

- Γιάννη χθες είχαµε 17 του µήνα σήµερα πόσο έχουµε; 

- 18 

- Και αύριο πόσο θα έχει;  

-  19 

- Σήµερα έχουµε 18, χθες πόσο είχαµε; 

-  17 

 

Κατηγορία: Ποιός είναι πιο µικρός - Ποιός είναι πιο µεγάλος 

 

Ο πίνακας 4, επίσης, παρουσιάζει  συνοπτικά και τις απαντήσεις που δόθηκαν 

στην ερώτηση «Ποιός είναι πιο µικρός» και «Ποιός είναι πιο µεγάλος» και τα 

αποτελέσµατα δείχνουν πως ένα ποσοστό 68% κατανοούν τις δύο έννοιες αυτές, 

ενώ ένα ποσοστό 32% δεν κατανόησαν σωστά τις δύο αυτές έννοιες. 

Ενδεικτικά παραθέτουµε: 

- Ο µπαµπάς είναι πιο µεγάλος από µένα… Ο παππούς είναι λίγο πιο 

µικρός. 

- Ποιός είναι πιο µικρός εσείς ή ο παππούς;  Ο παππούς. 

- Γιαννάκη, πιο µεγάλος είναι ο Γιάννης ή η Εύα; Η Εύα, γιατί πάει 

∆ηµοτικό. 
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- Γιώργο, ποιός είναι πιο µεγάλος, εσύ ή ο Φώτης; Ο Φώτης  αφού πάει 

και αυτός Τρίτη ∆ηµοτικού. 

- Πιο µεγάλος είναι ο µπαµπάς και ο αδελφός µου. 

 

Από την άλλη πλευρά, ήταν διάχυτη η τάση ορισµένων παιδιών, να 

χρησιµοποιούν ιστορικό λόγο και να κατανοούν τις παραπάνω χρονικές έννοιες, 

αντίθετα, όµως, παρατηρήθηκε πως δυσκολεύονται  να απαντήσουν στην ερώτηση 

ποιός γεννήθηκε πρώτα.   

 

Κατηγορία: Γνωρίζεις ποιός γεννήθηκε πρώτα 

 

Υπήρξε, δηλαδή, ένας αριθµός παιδιών, ποσοστό 40%, σύµφωνα µε τον 

Πίνακα 4,  που απάντησε σωστά στην ερώτηση «Γνωρίζεις ποιός γεννήθηκε 

πρώτα;», ποσοστό που µας έκανε να πιστέψουµε πως ίσως τα περισσότερα 

υποκείµενα δεν µπόρεσαν να αντιληφθούν σωστά την ερώτηση αυτή.  

Αξίζει να θυµηθούµε τις παρακάτω φράσεις των µικρών µαθητών: 

- Γιαννάκη, ποιοί λες να γεννήθηκαν πρώτα, η µαµά και ο µπαµπάς ή εσύ; 

- Ο µπαµπάς και η µαµά. Η γιαγιά η Τασία γέννησε τον παππού, η γιαγιά η 

Τασία γέννησε τον µπαµπά, ο παππούς ο Γιάννης γέννησε τον µπαµπά και αυτός,  

µετά η γιαγιά γέννησε τον µπαµπά, η γιαγιά η Τασία και ο παππούς ο Γιάννης 

γέννησε και αυτός το µπαµπά. Και η γιαγιά η Εύα και ο παππούς ο Σπύρος γεννήσανε 

τη µαµά µου και η µαµά και ο µπαµπάς γεννήσανε εµένα και την Εύα. 

- Ποιός έχει γεννηθεί πρώτα, ο παππούς και η γιαγιά ή εσύ; 

-  Ο παππούς και µετά τα παιδιά. 

- Πρώτα γεννήθηκε η µαµά, µετά ο µπαµπάς και µετά εγώ και µετά η 

αδελφή µου. 

- Ποιός γεννήθηκε πρώτος; Η γιαγιά και ο παππούς. Και µετά ποιός 

γεννήθηκε; Η µαµά και ο µπαµπάς. Και µετά; Εγώ. 

- Πρώτα γεννήθηκε ο παππούς και µετά; Η γιαγιά και µετά η µαµά. Άρα 

λοιπόν πιο µεγάλος είναι; Ο Μπαµπάς. 

- Πρώτα γεννήθηκε ο παππούς και µετά; Μετά ο µπαµπάς, µετά εγώ, µετά 

ο αδελφός µου. 
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Από την ερευνά µας συµπεραίνουµε, πως για την  κατηγορία «Γνωρίζεις ποιός 

γεννήθηκε πρώτα», οι προτάσεις των παιδιών χαρακτηρίστηκαν, πολλές φορές, από 

ασύνδετες σκέψεις και σε ορισµένες περιπτώσεις από λογικά χάσµατα:  

- Πιστεύεις ότι πρώτα γεννήθηκε ο παππούς και η γιαγιά ή η µαµά και ο 

µπαµπάς; Ο παππούς. Πρώτα εγώ,  µετά ο µπαµπάς και η µαµά και ο παππούς. 

- Ποιός γεννήθηκε πρώτος; Η µαµά, γιατί ακόµα τα παιδιά τα µικρά δεν 

γεννιούνται. 

- Πρώτα γεννήθηκε το µωρό, µετά ο αδελφός, µετά η µαµά και µετά ο 

µπαµπάς. 

- Αχιλλέα, ποιός γεννήθηκε πρώτος ο µπαµπάς ή εσύ;  Εγώ, γιατί βγήκα 

γρήγορα έξω. 

-  Το µωρό και µετά ο παππούς και µετά ο µπαµπάς και µετά η µαµά. 

 

∆όθηκαν, δηλαδή, και κάποιες απαντήσεις που προκαλούν σκεπτικισµό και 

δίνουν το έναυσµα για περαιτέρω σχολιασµό και διερεύνηση, σε µελλοντικές 

έρευνες. 

 

 

Κατηγορία: Χρήση λεξιλογίου και φράσεων µε το πέρασµα του χρόνου 

 

 

Ακόµα, σύµφωνα  µε τα δεδοµένα µας, στην κατηγορία «Χρήση λεξιλογίου και 

φράσεων µε το πέρασµα του χρόνου» (Πίνακας 3 και Γράφηµα 9) ανιχνεύτηκε ένα 

µεγάλο ποσοστό παιδιών, ποσοστό 80%, που έκανε χρήση από 0-15 φράσεις, ενώ 

ένα ποσοστό 16% από 16-30 και µονάχα 4% χρησιµοποίησε πάνω από 31 φράσεις 

µε το πέρασµα του χρόνου. 
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Γράφηµα 9 : Χρήση λεξιλογίου και φράσεων µε το πέρασµα του χρόνου 

 

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες θεωρούµε τις απόψεις του δείγµατος σχετικά µε την 

δυνατότητά τους να βάζουν σε χρονική σειρά τις δικές τους αφηγήσεις 

(οικογενειακές  ιστορίες) και να χρησιµοποιούν λέξεις και φράσεις που σχετίζονται 

µε τη ροή του χρόνου (π.χ. χθες, σήµερα, αύριο, µετά κ.ά.). Όπως παρουσιάζονται 

στον πίνακα 3 και στο Γράφηµα 9, συµπεραίνουµε πως τα υποκείµενα  διηγήθηκαν 

πως πέρασαν το Σαββατοκύριακο, µε τη µερική διαδοχή των γεγονότων (τώρα,  

µετά, χθες, αύριο), δήλωσαν το πέρασµα του χρόνου, είτε µε περιγραφή, είτε µε 

φράσεις που χαρακτηρίζουν χρονικά διαστήµατα. Μέσα από τις περιγραφές τους 

υπήρξε, λοιπόν, µια µερική αντίληψη της διαδοχής γεγονότων από το παρελθόν 

στο παρόν. Η πιθανή ερµηνεία στη διαπίστωση αυτή είναι ότι, ενώ τα παιδιά 

γνώριζαν και χρησιµοποιούσαν στον προφορικό τους λόγο την έννοια της 

ακολουθίας,  δεν την κατανόησαν  πλήρως, γιατί δεν µπόρεσαν ίσως να εκτιµήσουν 

τη χρονική διάρκεια µεγάλων χρονικών διαστηµάτων, την οποία, σύµφωνα µε 

προηγούµενες έρευνες, αποκτούν µεν στα 11 χρόνια, την κατέχουν όµως πλήρως 

στα 13 και 14 χρόνια. 

Τέλος, από την έρευνά µας εικόνες από πρόσωπα διαφόρων ηλικιών (µωρά, 

παιδιά, νέους, παππούδες και γιαγιάδες) µπόρεσαν να αναγνωριστούν από τους 

µικρούς µαθητές και χρησίµευσαν ως νοητικές αναπαραστάσεις που τα βοήθησαν 

στην κατανόηση της έννοιας της ακολουθίας. 

 

 

 



 179 

Ενδεικτικά,  παραθέτουµε: 

- Είδα λίγη τηλεόραση και πήγα για ύπνο και διάβασα. Είδα τηλεόραση 

πάω και πλύνω τα µάτια µου και τρίβω τα δόντια µου και πάω και τρώω το πρωινό 

µου, και µετά πίνω γάλα και µετά ανάβω τη τηλεόραση και βλέπω λίγα παιδικά. 

Παίζω λίγο και µετά διαβάζω. 

- Θυµάσαι ποιο βιβλίο διάβασες χθες; 

- Αυτό που έχω πάρει από τη δανειστική βιβλιοθήκη. 

- Και τί έλεγε; Γιατί πλενόµαστε; 

-  Γιατί µετά θα µαυρίσουµε τα δόντια µας, θα έχουµε κάσες στο λαιµό και 

οι φίλοι µας δε θα µας θέλουν. 

- Τί άλλο κάνουµε λίγο πριν κοιµηθούµε; 

- Βουρτσίζουµε τα δόντια µας. 

Από άλλες παρατηρήσεις παιδιών αναφέρουµε: 

- Αρχαιολογικό Μουσείο: Είναι ένα κτίριο που οι αρχαιολόγοι βάζουν  

σήµερα αυτά που βρίσκουν στις ανασκαφές. 

- Γιατί τα σηµερινά σπίτια ή τα παλάτια της Κνωσού είχαν τοιχογραφίες; 

ρωτά η ερευνήτρια. 

- Τα σηµερινά σπίτια δεν είχανε τοιχογραφίες! Μόνο φωτογραφίες!, 

απαντά ένας µικρός µαθητής. 

- Αλλά για να ανάψουνε φωτιά τα παλιά χρόνια βρήκα πληροφορίες για 

τους  δεινόσαυρους, γιατί έχω ένα τόµο µε τους δεινόσαυρους. Έχει σχέση και µε τα 

παλιά τα χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι «ήβρηκαν» πέτρες σε βουνά ή σε κάποια 

ηφαίστεια και άναβε φωτιά, για να ζεστάνουν το φαγητό. 

- Κρίνα: ήταν ένα λουλούδι που υπάρχει ακόµα και σήµερα αλλά 

υπάρχει στα ανάκτορα της Κνωσού και υπήρχε και στο κεφάλι του πρίγκιπα µε τα 

κρίνα. 

 

Κατηγορία: Κατανόηση χρήσης γραµµής του χρόνου 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης, έχει η κατηγορία «Κατανόηση χρήσης γραµµής 

του χρόνου», όπως προκύπτει από το Γράφηµα 10 , όπου ανιχνεύτηκε ένα ποσοστό 

56% που αντιστοιχεί περίπου στα µισά παιδιά του δείγµατος (14 παιδιά), όπου 

κατανόησαν το παιχνίδι «Ταξίδι στο Χρόνο» και τοποθέτησαν σωστά τις εικόνες 

πάνω στη γραµµή του χρόνου, ενώ ένα ποσοστό 24% έκανε ένα λάθος, 8% δύο 
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λάθη, 4% τρία λάθη. Αξίζει να προσθέσουµε πως 2 παιδιά, ποσοστό 8% δεν 

κατανόησαν καθόλου την γραµµή του χρόνου. 

 

Γράφηµα  10: Κατανόηση γραµµής του χρόνου 

 

 

Όπως παρατηρούµε στο Γράφηµα 10 και παίρνοντας πληροφορίες από τη 

δραστηριότητα του λογισµικού µας  «Ταξίδι στο χρόνο», συµπεραίνουµε πως τα 

υποκείµενα στην προσπάθειά τους να µετακινήσουν τη σωστή εικόνα πάνω στη 

γραµµή του χρόνου  έδωσαν µεγαλύτερη έµφαση στις εικόνες παρά  στις 

χρονολογίες αφού αναφέρονται  µονάχα στο µηδέν «Ο», ενώ συχνά αναφέρθηκαν 

και στην εποχή του χαλκού. 

Πιο συγκεκριµένα, κάποια παιδιά  είπαν: 

- Ο Χριστός είναι στο Ο. 

- Η ∆όξα αναφέρει πως είναι η εποχή του χαλκού. 

- Σύροντας τη φωτογραφία της τούρτας πάνω στη γραµµή του χρόνου η 

Ελισάβετ εξηγεί «όταν είχαµε τα γενέθλιά µας». 

-  Η Ελισάβετ ξεκινά από την εποχή του χαλκού εξελικτικά να τοποθετεί 

τις εικόνες στη σωστή θέση. 

- Ο Έβανς είναι εκεί, µονολογεί η Ραφαηλία, αλληλεπιδρώντας µε ένα 

συνοµήλικό της. Η ∆ήµητρα αναφέρει τη λέξη «εποχή του χαλκού», «σεισµός» και 

αναφέρει πως ο αρχαιολόγος σκάβει για να ανακαλύψει τη Κνωσό. 

- Ο Γιώργος χρησιµοποιεί τη λέξη «µετά», «την εποχή που έγινε ο 

σεισµός», «η εποχή του χαλκού είναι εδώ τελευταία τελευταία», δείχνοντας το σωστό 

σηµείο στη γραµµή του χρόνου. 
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Τέλος ένα 5χρονο παιδί, στις ερωτήσεις της ερευνήτριας για τις εικόνες που 

σύρει   απαντά µε σιγουριά; 

- Τα κοσµήµατα 

-  Και σε ποια εποχή ανήκουν; 

-  Στην εποχή του χαλκού. 

-  Το 1700π.Χ ; 

- Είναι ο σεισµός. 

- Τι ήταν ο ‘Εβανς; 

- Αρχαιολόγος. 

 

 

 

Κατηγορία: Αναγνώριση γεγονότων-εικόνων µε σωστή χρονική ακολουθία 

 

 

Σύµφωνα µε το Γράφηµα 11 παρατηρούµε ότι  στην κατηγορία «Αναγνώριση 

γεγονότων-εικόνων µε σωστή χρονική ακολουθία»,  τα µισά περίπου υποκείµενα, 

ποσοστό 56%  αναγνωρίζουν γεγονότα και εικόνες µε σωστή χρονική ακολουθία, 

ενώ ένα ποσοστό 28% κάνει ένα λάθος, 4% τρία λάθη. Σε αυτά θα µπορούσαµε να 

προσθέσουµε και ένα ποσοστό 12% που αδυνατούν να βάλουν τις εικόνες σε 

χρονική ακολουθία. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την περίπτωση ενός 5χρονου  παιδιού: 

- Μπορείς να µου πεις τι βλέπεις στις φωτογραφίες αυτές; 

-   Ναι, τον µπαµπά που τον γέννησε η γιαγιά η Τασία και ο παππούς ο 

Γιάννης.  Ο παππούς και η γιαγιά η Εύα γεννήσανε τη µαµά µου. Όταν ο µπαµπάς 

και η µαµά παντρεύτηκαν γέννησαν την Εύα και εµένα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 182 

Γράφηµα 11: Αναγνώριση γεγονότων- εικόνων µε σωστή χρονική ακολουθία 

 

 

 

Μια προσεκτικότερη µατιά, στο Γράφηµα 11 µας επιτρέπει να συµπεράνουµε 

ότι, πράγµατι τα παιδιά κατάφεραν να αναπαραστήσουν  γεγονότα σύµφωνα µε τη 

χρονική τους ακολουθία µε πολλούς τρόπους (π.χ. εικονογράφησαν την 

«οικογενειακή τους ιστορία» και έβαλαν τα βασικά θεµατικά της µέρη στη σωστή 

ακολουθία, παρουσίασαν σε θεατρικό παιχνίδι τα σηµερινά προβλήµατα του 

αρχαιολογικού χώρου),  δηµιούργησαν την ιστορία της ζωής τους ή της 

οικογένειάς τους τοποθετώντας µε χρονική σειρά φωτογραφίες ή ζωγραφιές σε 

µακριές λωρίδες χαρτιού (γραµµική σειρά) ή πάνω στο δικό τους γενεαλογικό  

δέντρο, που τα ίδια κατασκεύασαν (βλ. εικόνες 51 & 52). 

 

 

Εικόνες 51 & 52: Τα παιδιά αναπαριστούν τη χρονική ακολουθία 
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Από την έρευνά µας συµπεραίνουµε πως, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 

βοηθήθηκαν  στην πρόσληψη και κατανόηση της έννοιας της χρονικής ακολουθίας, 

µέσα από δραστηριότητες που έκαναν διάκριση µεταξύ παλαιού και νέου µε τη 

βοήθεια του εποπτικού υλικού. Πιο συγκεκριµένα, µέσα από τις εικόνες µπόρεσαν 

να αναπλάσουν το παρελθόν και φαντάστηκαν την Μινωική εποχή, ενώ επί πλέον 

κατάφεραν να επαναλάβουν µε σαφήνεια διαδοχικές οικογενειακές καταστάσεις 

και γεγονότα αγαπηµένες στιγµές από το παρελθόν τους που είχαν νόηµα για τα 

παιδιά.  

Αναφερόµενοι στον τρόπο µε τον οποίο η έννοια της ακολουθίας «διδάχτηκε» 

στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, οι δραστηριότητες διαδοχικής κατάταξης 

γεγονότων, προσώπων  κατά χρονολογική σειρά, οµαδοποίησης γεγονότων ή 

αντικειµένων κατά εποχή και µέτρησης του χρόνου µε χρονολογίες και µε εικόνες 

ή αναφερόµενοι σε εποχές πάνω στη γραµµή του χρόνου βοήθησαν τους µικρούς 

µαθητές να κατανοήσουν την έννοια της ακολουθίας. 

 Τα παιδιά συνειδητοποίησαν τη θέση που έχει µια  χρονολογία, κάνοντας 

χρήση πάνω στη γραµµή του χρόνου εικόνων οι οποίες τους  ήταν γνωστές. Επίσης 

διαφάνηκε και ικανότητα αφήγησης  γεγονότων που συνέβησαν στο µακρινό 

παρελθόν στα ανάκτορα της Κνωσού του χθες και του σήµερα. ∆υσκολεύτηκαν, 

όµως, να ξεχωρίσουν  χρονικές περιόδους και αναφέρονται µονάχα σε εποχές, 

όπως στην  σηµερινή εποχή και εποχή του χαλκού.  

Από τα παραπάνω δεδοµένα συµπεραίνουµε, επίσης, ότι ένας σηµαντικός 

αριθµός παιδιών του δείγµατος χρησιµοποίησε στο καθηµερινό τους λεξιλόγιο 

λέξεις ή φράσεις που σχετίζονται µε το πέρασµα του χρόνου (όπως, παλιός, µετά, 

εποχή του χαλκού κ.λπ.), ενώ αναγνώρισαν και µια σειρά από γεγονότα. Επίσης, 

διαφάνηκε πως οι µικροί µαθητές δεν έκαναν αναφορά στη λέξη «πριν», αλλά στο 

«παλιά» και στην «εποχή του χαλκού», ενώ  περιέγραψαν σωστά εικόνες που 

παρατήρησαν από τη σύγχρονη εποχή, κάνοντας λιγότερη αναφορά στις λέξεις 

«τώρα» και «σηµερινή εποχή».  

Τα δεδοµένα της συγκεκριµένης έρευνας δε µας επιτρέπουν να σχηµατίσουµε 

µία ξεκάθαρη εικόνα για την έννοια της ακολουθίας. Αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός, πως όταν καλούµε τα παιδιά να σκεφτούν, αν θα ήθελαν να ζήσουν εκείνη 

την εποχή και να εξηγήσουν γιατί, τα παιδιά εξέφρασαν ιστορικό λόγο σε µεγάλο 
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αριθµό απαντήσεων, δείχνοντας, να έχουν µερικώς κατανοήσει την έννοια της 

ακολουθίας. Για παράδειγµα, ανέφεραν ότι δεν θα ήθελαν να ζήσουν, γιατί έκανε 

σεισµό, γιατί έχει πολλά τούβλα και µπορεί να πέσουν. Άλλα ότι  θέλουν να είναι 

ζωγράφοι και να κάνουν τοιχογραφίες, ενώ άλλα να είναι αποθηκάριοι, ενώ άλλα 

δήλωσαν ότι θα ήθελαν να βάζουν τρόφιµα στις αποθήκες, ενώ τέλος τα κορίτσια 

να είναι πριγκίπισσες και να χαζεύουν τις τοιχογραφίες. 

Μια προσεκτικότερη µατιά µας επιτρέπει να διαπιστώσουµε ότι η  συντριπτική 

πλειοψηφία των υποκειµένων αναγνώρισαν και ερµήνευσαν µε µεγάλη ευκολία 

σωστά την εικόνα του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, πριν και µετά το σεισµό,  

την εικόνα από τις αποθήκες, την τοιχογραφία « Οι Γαλάζιες Κυρίες» και του  

«Πρίγκιπα µε τα κρίνα», επιπλέον αντιστοίχισαν  σωστά τις εικόνες από  µινωικά 

και  σύγχρονα αγγεία. 

Συγχρόνως δε, όλα τα παιδιά κατανόησαν ότι τα αρχαιολογικά ευρήµατα 

σήµερα τα ανακαλύπτουµε συχνά κάτω από το έδαφος, διότι κάποτε σε εκείνο το 

επίπεδο βρισκόταν τα µέρη όπου ζούσαν οι Μινωίτες και χαρακτηριστικά δήλωσαν 

πως για να τα ανακαλύψουµε, πρέπει να σκάψουµε, όπως έκαναν οι αρχαιολόγοι, 

την εποχή του Άρθουρ Έβανς. 

 Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν είχαν νόηµα για τα παιδιά, µε 

αποτέλεσµα να ενισχύονται τα κίνητρά τους για την πρόσληψη της έννοιας της 

ακολουθίας. Τα παιδιά κατανόησαν ότι το παρελθόν είναι διαφορετικό από το 

παρόν και ότι οι άνθρωποι άλλων εποχών είχαν διαφορετικές συνήθειες από τις 

δικές τους.  

Τελικά τα συµπεράσµατά µας συµφωνούν µε την Καρακατσάνη (2000),  που 

πρέσβευε πως η έννοια της χρονικής ακολουθίας είναι από τις πιο δύσκολες για τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς  τα παιδιά ηλικίας 4-6 δεν µπορούν να 

αντιληφθούν µε ακρίβεια την τη διαδοχή των γεγονότων. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατά µας  δείχνουν εν µέρει να συµφωνούν και µε τα 

αποτελέσµατα των  ερευνών του Barton (2004), που υποστηρίζει, πως τα παιδιά 

κατανοούν τη θέση ενός γεγονότος µέσα στο χρόνο, όταν αυτό το συνδέουν µε όσο 

το δυνατόν περισσότερα οικεία πρόσωπα, αντικείµενα και καταστάσεις.. 

Τα αποτελέσµατά µας συµφωνούν και µε τις απόψεις της ∆ηµητριάδου (2002) 

και των Stow  & Haydn (1998), που τονίζουν πως τα µικρά παιδιά µπορούν να 

διακρίνουν σε γενικές γραµµές το παρόν από το παρελθόν και την ανάγκη 

διασύνδεσης των γεγονότων που διδάσκονται σε ένα χρονικό πλαίσιο. 



 185 

Επιπλέον, τα αποτελέσµατά µας συµφωνούν και µε αυτά του Pagano (1978), 

όπου µέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον, τα παιδιά έρχονται 

σε επαφή µε την προσωπική ιστορία τους µέσα από διαδικασίες ερωταποκρίσεων 

και αναπαραστάσεων, εικονικών και νοητικών, συνειδητοποιώντας ότι ήταν µωρά 

στο παρελθόν, τώρα µεγαλώνουν, στο µέλλον θα ενηλικιωθούν και σιγά- σιγά θα 

γεράσουν. Έτσι,  αρχίζει να δηµιουργείται µια αντίληψη για τη διάρκεια της 

ανθρώπινης ζωής που είναι ενταγµένη σε ένα πλαίσιο χρόνου προσαρµοσµένο στο 

αντιληπτικό επίπεδο των παιδιών.  

Έτσι οι διαπιστώσεις µας σχετικά µε την έννοια της ακολουθίας, ταυτίζονται 

µε διαπιστώσεις άλλων ερευνητών, σε τετράχρονα παιδιά (Friedman, 1990), όπως 

αποδείχτηκε ότι µπορούν να περιγράφουν µε µεγάλη ακρίβεια τη σειρά των 

γεγονότων που παρατήρησαν σε ένα πάρτι γενεθλίων, σε µια παρασκευή ενός 

γλυκίσµατος στην κουζίνα του σπιτιού τους. Επίσης, στην ηλικία των τριών ετών 

περίπου τα παιδιά αναπτύσσουν µια βασική αίσθηση της διαφοράς ανάµεσα στο 

παρελθόν, το παρόν και το µέλλον και χρησιµοποιούν σωστά τους ρηµατικούς 

τύπους που αντιστοιχούν στις τρεις αυτές  διαστάσεις του χρόνου. Στα πέντε τους 

χρόνια, αντιλαµβάνονται τα γεγονότα του παρελθόντος, µόνο τοποθετηµένα σε 

«αποµονωµένες νησίδες χρόνου», χωρίς να µπορούν να κάνουν συσχετισµό µεταξύ 

τους (∆ηµητριάδου, 2002:100). 

  Όπως και σε άλλες έρευνες (Hodkinson, 2004˙  Harner, 1980 ˙  Cooper, 

2002),  έτσι και στη δική µας είναι, σηµαντικό να τονιστεί ότι, νεότερες έρευνες 

έχουν δείξει ότι µπορούµε να οργανώσουµε την εκπαιδευτική διαδικασία µε τρόπο 

που να συµπεριλαµβάνει ιστορικές έννοιες, όπως ο ιστορικός χρόνος, αρκεί να 

έχουµε ξεκαθαρίσει ποια είναι τα χαρακτηριστικά των εννοιών που θα 

επεξεργαστούµε και µε ποιο τρόπο θα παρουσιαστούν αυτά τα χαρακτηριστικά στα 

παιδιά. Στην προσχολική ηλικία, πραγµατικός χρόνος είναι το «τώρα» και, 

µάλιστα, η κάθε στιγµή που περνά και µπορούν να την αντιληφθούν. Η διάρκεια 

του χρόνου που αντιλαµβάνονται, είναι η διάρκεια µιας ηµέρας και η σχέση τους 

µε το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον είναι το «χθες» και το «αύριο», το «πριν» 

και το «µετά», το «τώρα» και το «τότε», το «παλιό» και το «καινούριο». Τα 

πορίσµατα ακόµα νεότερων ερευνών επιβεβαίωσαν αυτή τη θέση (Hoodless, 1996˙   

∆ηµητριάδου, 2002), υποστηρίζοντας πως, παρότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

αντιλαµβάνονται την έννοια του αριθµού και του παρελθόντος-παρόντος χρόνου, 
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δε µπορούν πάντοτε να εκφράσουν την κατανόησή τους σχετικά µε αυτές τις 

έννοιες.   

Σε αυτό το σηµείο, µπορούµε να εξετάσουµε συνδυαστικά τα ευρήµατά µας, 

προκειµένου να αποκτήσουµε µία πληρέστερη εικόνα σχετικά µε το κατά πόσο τα 

παιδιά του δείγµατος  αντιλαµβάνονται την έννοια της ακολουθίας. 
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2.2.4. Η Έννοια της αλλαγής 
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Πίνακας 5: Καταµέτρηση αναφορών υποκειµένων ανά κατηγορία στην έννοια της αλλαγής 

 

Γράφηµα 12: ∆ιάγραµµα της έννοιας της αλλαγής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Γράφηµα 12 και ο Πίνακας 5 παρουσιάζουν πιο αναλυτικά, πως τα παιδιά 

του δείγµατος, αναγνώρισαν µε τη βοήθεια του λογισµικού που κατασκευάστηκε, 

τις οµοιότητες και τι διαφορές σε µια σειρά από γεγονότα που διαδραµατίστηκαν 

στον «Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού από το χθες στο σήµερα» και συζήτησαν για 

τις αιτίες τους, παρατηρώντας και διαφορές στη ζωή διαφορετικών χρονικών 

στιγµών του παρελθόντος και πιο συγκεκριµένα στα ρούχα που φορούσαν οι 

άνθρωποι στη µινωική και στη σηµερινή εποχή, στα φαγητά που έτρωγαν, στις 

αλλαγές που υπέστη ο αρχαιολογικός χώρος µε το πέρασµα του χρόνου. 

 

Κατηγορία: Αναγνώριση αλλαγών στη διατροφή. Τί έµεινε ίδιο-τί άλλαξε 

 

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι µικροί µαθητές στην κατηγορία «Αναγνώριση 

στη διατροφή. Τί έµεινε ίδιο-τί άλλαξε» παρουσιάζονται στο Γράφηµα 13, όπου ένα 
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ποσοστό 33% των παιδιών αναγνώρισαν αλλαγές στη διατροφή αναφέροντας από 

0-15 φράσεις, ενώ ένα ποσοστό 67% αναφέροντας 16-30 φορές σε αλλαγές που 

αναγνώρισαν στην διατροφή των Μινωιτών από το χθες στο σήµερα. 

 

Γράφηµα  13: Αναγνώριση αλλαγών στη διατροφή. Τι έµεινε ίδιο-τι άλλαξε 

Αναγνώριση στη διατροφή. Τί έμεινε 

ίδιο; Τί άλλαξε;

33%

67%

0-15 φράσεις

16-30 φράσεις

 

 

Ένα σηµείο όµως που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι ότι οι µικροί µαθητές µε 

µεγάλη ευκολία αναφέρονται στις αλλαγές που έχουν αντιληφθεί. Χαρακτηριστικές 

είναι οι φράσεις: 

 

 

- Σταφύλια υπήρχανε και µωβ …. Ελιές ….. µέλι ….. λάδι ……σιτάρι…… 

- ∆εν υπήρχανε πισινούλες, ανακοινώνει ο Νίκος. 

- Όχι όπως στη πισινούλα στο σπίτι σου, λέει ο Γιώργος. 

- Και µετά παίρνω τη Κυρία αυτή, να την κάνω ωραία. Σα Σουλιώτισσα 

είναι. 

- Φτιάχνω κουλουράκια που θα τα φάµε µια µέρα, µε µέλι, θα τα βάλω σε 

πρόχους. 

- Αν ζούσαµε στη σηµερινή εποχή θα τρώγαµε τις πίτες µε ζάχαρη. 

- Τι αποθήκευαν τότε στα µεγάλα πιθάρια;  Κριθάρι, Λάδι …Φασολάδα 

Παξιµάδι και τυρί που έτρωγε ο βασιλιάς Μίνωας τα πολύ παλιά χρόνια….Πίτες µε 

µέλι…. ∆ίκταµο.. Φακές ….Έβαζαν µαρούλι … Ελιές… Αγγούρι.. Ροβίθια… 

Φασκοµηλιά…. ∆εν ξέρουµε αν τρώγανε µπανάνες. 
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- Πατάτες δεν υπήρχανε, στάρια είχανε, µέλι είχανε, χάµπουργκερ δεν 

είχανε . 

- ∆εν τρώγανε πατατάκια ……. ∆εν τρώγανε οµελέτα.  

- Τι έµεινε ίδιο; Ψάρι. Τρώγανε ψωµί µε µέλι ……… 

-  Υπήρχε τότε η ζάχαρη; Όχι ….∆εν τρώγανε µακαρόνια ……. σταφίδες 

τρώγανε. 

- Ο Έβανς έσκαψε και βρήκε αγγεία, κατσαρόλες, κουτιά από ελιές. 

- Οπότε, από αυτά τα κουκούτσια από τις ελιές, τι κατάλαβε; 

-  Ότι έτρωγαν ελιές. 

 

Κατηγορία: Αναγνώριση αλλαγών στα σκεύη. Τι έµεινε ίδιο-τι άλλαξε 

 

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι µικροί µαθητές στην κατηγορία: «Αναγνώριση 

αλλαγών στα σκεύη. Τί έµεινε ίδιο- τί άλλαξε» παρουσιάζεται στο Γράφηµα 14, 

όπου  4 παιδιά (ποσοστό 16%) του συνόλου των υποκειµένων αναγνώρισαν 

αλλαγές στη διατροφή αναφέροντας από 0-15 φράσεις, ενώ 15 παιδιά (ποσοστό 

60%) αναφέρθηκαν 16-30 φορές και 6 παιδιά (ποσοστό 24%) από 31-45 φορές. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 14: Αναγνώριση αλλαγών στα σκεύη. Τι έµεινε ίδιο-τι άλλαξε 
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Αναγνώριση αλλαγών στα σκεύη. Τί 

έμεινε ίδιο; Τί άλλαξε;

16%

60%

24%

0-15 φράσεις

16-30 φράσεις

31-45 φράσεις

 

 

Ενδεικτικά καταγράφουµε τις παρακάτω φράσεις των µαθητών: 

- Είναι τα πιθάρια που βάζανε στις µινωικές αποθήκες (δείχνει την εικόνα 

- χρησιµοποίηση πηγών). 

-  Γιατί, τι λέµε τριποδική χύτρα;  Γιατί έχει 3 πόδια, πανεύκολο να τη 

σχεδιάσω στο χαρτί τώρα. 

- Τρίφτη για να τρίβουν το τυρί και τις ελιές. Ναι, αλλά ήταν πήλινος. 

- Είχαν πιθάρια εκείνα τα χρόνια. 

- Είχαν πήλινα µαχαίρια, πήλινα τέτοια που ανακατεύουν.  

- Σε µια εποχή που δεν υπήρχαν ψυγεία, έβαζαν το σιτάρι, το κριθάρι, τα 

λαχανικά, το λάδι, το κρασί µέσα σε σφραγισµένα µεγάλα πιθάρια για να µην 

χαλάνε οι τροφές και για να προστατεύονται από τα ποντίκια ( γραπτός λόγος). 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία: Αναγνώριση αλλαγών στον αρχαιολογικό χώρο. Τι έµεινε ίδιο- 

Τι άλλαξε 

 

Μια προσεκτικότερη µατιά µας επιτρέπει να διαπιστώσουµε ότι, πράγµατι, οι 

µικροί µαθητές  αναγνώρισαν αλλαγές στον αρχαιολογικό χώρο από το χθες στο 
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σήµερα. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Γράφηµα 15 παρατηρούµε ότι ένα 

µεγάλο ποσοστό παιδιών (76%), φαίνεται να αναγνωρίζει αλλαγές στον 

αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, κάνοντας χρήση από 0-15 φράσεις, ενώ ένα 20% 

από 16-30 φράσεις και τέλος 4%, δηλαδή ένας µαθητής, παραπάνω από 31 

φράσεις.  

 

Γράφηµα 15: Αναγνώριση αλλαγών στον αρχαιολογικό χώρο. Τι έµεινε ίδιο- Τι 

άλλαξε 
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Αξίζει να θυµηθούµε, πως µια µικρή µαθήτρια αναφέρει στην ερώτηση της 

ερευνήτριας «Πώς ήταν το ανάκτορο της Κνωσού πριν το σεισµό; Τί άλλαξε…Τί 

έµεινε ίδιο στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού;»:  

- Ήταν µε κολώνες… Από τα παλάτια της Κνωσού δεν πέθαναν οι τοιχογραφίες. 

Κάποιες κολώνες έσπασαν κάποιες έµειναν.  

- Άρα λοιπόν έχουµε αλλαγή; 

-  Τρεις κολώνες σπάσανε και µία τέσσερα για να το ξαναφτιάξουνε. 

Κάποιοι  άλλοι µικροί µαθητές αναφέρουν: 

- Για να κολλήσουν όµως τις πέτρες χρησιµοποιούσαν λάσπη αντί για µπετόν. 

Αλλά εµείς έχουµε µπετόν στο σπίτι! 

- Μετά που έγινε ο σεισµός τι έµεινε ίδιο;  

- Τα ίδια µέτρα ήταν οι κολώνες,  τα ίδια µέτρα οι 2 κολώνες που τις 

βλέπουµε σπασµένες, όταν πριν γίνει ο σεισµός ήταν όπως τις άλλες τρεις.  
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- Τι έµεινε ίδιο;  

- Ο λαβύρινθος. Ναι πολύ µικρός δεν ήταν όταν πήγαµε στην Κνωσό. 

- Οι αποθηκάριοι, τι δουλειά θα κάνουν οι αποθηκάριοι;  

- Είναι στην αποθήκη και έχουνε πολλά πράγµατα…. Να όπως εµείς, 

συµπληρώνει ένα άλλο παιδί. Γιατί δεν θα φτιάξουµε και τοιχογραφίες; 

- Γιατί τα σηµερινά σπίτια ή τα παλάτια της Κνωσού είχαν τοιχογραφίες. 

Τα σηµερινά σπίτια δεν είχανε τοιχογραφίες! Μόνο φωτογραφίες! 

- Από πέτρινη βάση, δηλώνει ένα παιδί πως είναι κατασκευασµένο το 

κιονόκρανο. 

- Ούτε ηλεκτρισµό είχαν. 

- Πώς µετέφεραν τα υλικά για να χτιστούν τα ανάκτορα. Υπήρχαν εκείνη 

την εποχή, άραγε, φορτηγά ή µπουλντόζες για να µεταφέρουν όλα αυτά τα υλικά; 

- Στην πλάτη τους τα κουβαλούσαν ή σε µερικά ζώα που ήτανε 

γαϊδουράκια. 

- Τι µπορεί να κλέψουν από ένα αρχαιολογικό χώρο; 

-  Ένα πιθάρι, µια τοιχογραφία. 

- Άρα τι έµεινε ίδιο; Ο λαβύρινθος. 

- Τι ζωγράφιζαν; Τις τοιχογραφίες απάνω στους τοίχους, γιατί εκείνη την 

εποχή δεν είχανε χαρτί. 

- Τη βόρεια πλευρά του ανακτόρου τη προστατεύει σήµερα ένας…… 

Αρχαιολόγος. 

- Τι έµεινε ίδιο; Ο λαβύρινθος. …Όχι, αφού ήταν γεµάτος από πέτρα, πώς 

να γκρεµιστεί. 

-  Σε µια εποχή που δεν υπήρχανε ψυγεία τα παξιµάδια τα βάζανε σκάβανε 

και τα βάζανε στα πιθάρια, για να µην τα αφήνουνε κάτω να λερωθούνε και να τα 

φάνε τα ποντίκια και να τα παίρνουν οι άλλοι να τα κλέβουν και να µη παίρνουν οι 

άλλοι τίποτα και αυτοί όχι. 

- ∆εν υπήρχαν βιβλία. Τα παιδιά δεν διάβαζαν, δεν ήξεραν ……..∆εν 

υπήρχαν «κινητά», δεν είχανε πετρέλαιο. 

- Κρι-κρι: Είναι ένα κρητικό αγριοκάτσικο που υπήρχε στα ανάκτορα της 

Κνωσού και υπάρχει ακόµα στα βουνά της Κρήτης ( Γιώργος). 

- Κρίνα: ήταν ένα λουλούδι που υπάρχει ακόµα και σήµερα αλλά υπάρχει 

στα ανάκτορα της Κνωσού και υπήρχε και στο κεφάλι του πρίγκιπα µε τα κρίνα. 
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- Κάτοψη:   Σχέδιο που αναπαριστά  ένα κτίριο. Όπως η περιβαλλοντική 

για κτήµατα των σπιτιών από τη µινωική εποχή αλλάζει από τη σηµερινή επειδή τα 

σηµερινά σπίτια φτιάχνονται από διάφορα υλικά, όπως τούβλο, ξύλο και αυτά. 

- Πώς είναι τα ανάκτορα της Κνωσού τώρα; Χαλασµένα.  

- Ο θρόνος του βασιλιά Μίνωα είναι 2. Ο σηµαντικός τον έχουνε µέσα και 

είναι µε τζάµια για να µην το χαλάνε και ο άλλος τον έχεις για να τον βλέπεις. 

- Ούτε αυτό δεν υπήρχε, λέει η Ελένη και δείχνει την εικόνα ενός 

νεοκλασικού σπιτιού. 

- Ναι, δεν υπήρχε, συµφωνεί ο Μάνος και θέλοντας να δείξει πως τα 

φώτα και το νεοκλασικό σπίτι δεν ταιριάζουν στα ανάκτορα στης Κνωσού, απλά τα 

σύρει αιτιολογώντας πως αυτά δεν υπήρχαν (απόσπασµα από τη δραστηριότητα 

Ξενάγηση – Εξερεύνηση). 

 
Στα αποτελέσµατά µας θα  προσθέσουµε και την  συµµετοχή όλων των παιδιών 

στο θεατρικό παιχνίδι, ποσοστό 100%, που πήραν θέση στα προβλήµατα του 

αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, προτείνοντας λύσεις µέσα από το θεατρικό 

παιχνίδι που παρουσίασαν στους γονείς τους και στην τοπική κοινωνία της 

περιοχής. 

 

Κατηγορία: Προτείνουν λύσεις- µέτρα για τον ιστορικό  αρχαιολογικό 

χώρο της Κνωσού 

 

Συνολικά, από τις απαντήσεις που πήραµε στην κατηγορία  «Προτείνουν 

λύσεις- µέτρα για τον ιστορικό  αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού» και σύµφωνα, 

λοιπόν,  µε το Γράφηµα 16 παρατηρούµε ότι ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών (96%), 

φαίνεται να προτείνει λύσεις-µέτρα για τον ιστορικό  αρχαιολογικό χώρο της 

Κνωσού, κάνοντας χρήση από 0-15 φράσεις, ενώ 4%, δηλαδή ένας µαθητής, 

παραπάνω από 16-30 φράσεις. 

 

 

 

 

 



 195 

Γράφηµα 16 : Προτείνουν λύσεις- µέτρα για τον ιστορικό  αρχαιολογικό χώρο 

της Κνωσού 

 

Προτείνουν λύσεις- μέτρα για τον 

αρχαιολογικό χώρο

96%

4%

0-15 φράσεις

16-30 φράσεις

 
 
 

Για να θυµηθούµε κάποιες αναφορές των ίδιων των µικρών µαθητών: 

- Από κακές αναστηλώσεις.  Είναι κάτι γραµµές κίτρινες που καταστρέφουν τις 

κολώνες. 

- Από το σπάσιµο της κολώνας Να στερεώσουν καλά µια κολώνα η ένα τοίχο, αν 

δεν είναι καλά στερεωµένη …Θα σπάσει.   

- Από πάγο, γιατί λιώνουν στις κολώνες…Από κεραυνούς…Από παιδιά,  µπορεί 

να κάνουν βλακείες ή να σπάσουν ένα αγγείο. 

- Από φωτιά…. Ναι, µα εκείνα τα παλιά χρόνια δεν υπήρχε πυροσβεστική. 

- Τι είναι η όξινη βροχή; Είναι κάτι µικρές µπαλίτσες, σαν το χιόνι, που πέφτουν 

πάνω στις κολώνες και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σαν τη µόλυνση του 

περιβάλλοντος. 

- Τι µπορεί να κλέψουν από ένα αρχαιολογικό χώρο; Ένα πιθάρι, µια 

τοιχογραφία….. 4 φύλακες, 2 στο µουσείο, 2 στη Κνωσό . Τόσο  απλά.  Όµως κυρία 

θα βάλουµε 7 φύλακες αντί 4 , 2 στην πίσω πόρτα του µουσείου, 2  στην µπροστινή , 

2 στην πίσω πόρτα της Κνωσού, 2 στην πόρτα τη µπροστινή της Κνωσού (φύλαξη 

αρχαιολογικού χώρου). 
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- Μόλυνση του Περιβάλλοντος: Πριν από πολλά χρόνια ο αέρας ήταν 

καθαρός, µπορούσαν να τον αναπνέουν οι άνθρωποι και τα ζώα. Σε αυτή την εποχή 

οι άνθρωποι έφτιαχναν εργοστάσια αµάξια, πλαστικά. Αυτά ανακάλυψαν τα χηµικά 

και έτσι µολύναµε τον αέρα.  Σε µερικά σπίτια ο αέρας είναι τόσο µολυσµένος που 

είναι επικίνδυνος να τον αναπνέεις. Στο Τόκυο της Ιαπωνίας και στο ∆ελχί των 

Ινδιών. 

 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση του 

ιστορικού χώρου της Κνωσού τα µικρά παιδιά µπόρεσαν να αναπτύξουν την σκέψη 

τους για το παρελθόν και να διαµορφώσουν µια θετική στάση απέναντι στην 

πολιτιστική τους κληρονοµιά. 

 

Κατηγορία: Αναγνώριση αλλαγών στο ντύσιµο. Τι έµεινε ίδιο- Τι άλλαξε 

 

Συνολικά διαπιστώσαµε, σύµφωνα µε το Γράφηµα 17,  ότι µόλις σε σύνολο 25 

µαθητών, 15 παιδιά (ποσοστό 60%) αντιλαµβάνονται αλλαγές στο ντύσιµο των 

Μινωιτών, κάνοντας αναφορά από 0-15 φράσεις και 10 παιδιά (ποσοστό 40%) 

δηλώνουν από 16-30 φράσεις. 

 

Γράφηµα 17: Αναγνώριση αλλαγών στο ντύσιµο. Τι έµεινε ίδιο- Τι άλλαξε 

Αναγνώριση αλλαγών στο ντύσιμο. 

Τί έμεινε ίδιο; Τί άλλαξε;

60%

40%

0-15 φράσεις

16-30 φράσεις
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Ενδεικτικά παραθέτουµε: 

- Στη σηµερινή εποχή, ο πρίγκιπας θα ήταν ντυµένος µε το ζώµα; Όχι, θα 

ήταν όπως είναι ο µπαµπάς µας. 

- Ο µπαµπάς δε φοράει κοσµήµατα.  

- Αν ζούσε στη σηµερινή εποχή  θα φορούσε κολιέ και βραχιόλια. 

- Κανένα καπέλο δε θα φορούσε, αν ο πρίγκιπας ζούσε στην εποχή τη δικιά 

µας. 

Όταν ρωτήθηκαν για τη χρησιµότητα των αρχαιολογικών αντικειµένων: «Πώς 

νοµίζεις το χρησιµοποιούσαν;» «Για ποιο λόγο νοµίζεις τα έφτιαξαν;» «Σε τι 

διαφέρει µε το αντίστοιχο αντικείµενο της εποχής µας;»,  παρέθεσαν λόγους που 

συνδέονται άµεσα µε τα προσωπικά βιώµατα τους.  

- Από ότι είδα στην Κνωσό ήταν…Όπως είναι η µαµά µας. Μπορούσαν να 

φοράνε παπούτσια για να πηγαίνουν στη δουλειά. Να µας χαιρετούσαν και να ήταν 

όµορφες έτσι…Όπως είναι οι µαµάδες µας τώρα…Θα ήταν µε παντελόνι, µε φόρεµα, 

φούστα… Τζιν που φορά η κυρία Τζένη …Στα µαλλιά τους έχουν και τσιµπιδάκια. 

Όπως εσένα. Γιατί φοράς τσιµπιδάκια;  

 

Επιπλέον, µέσα από την παρουσίαση του βιβλίου τους το «Αλφαβητάρι του 

Μινωικού Πολιτισµού»  κατανόησαν την έννοια της αλλαγής, όπως, για 

παράδειγµα,  να αναγνωρίζουν αλλαγές στο ντύσιµο των Μινωιτών των ανακτόρων 

της Κνωσού και γενικά του τρόπου  ζωής,  αναγνωρίζοντας διαφορές ανάµεσα στο 

παρελθόν και στο παρόν.  

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις τα λόγια των µικρών παιδιών, παρουσιάζοντας 

το «Αλφαβητάρι του Μινωικού Πολιτισµού»  από την τελική γιορτή:  

Πιθάρια : Σε µια εποχή που δεν υπήρχανε ψυγεία τα παξιµάδια τα βάζανε 

σκάβανε και τα βάζανε στα πιθάρια, για να µην τα αφήνουνε κάτω να λερωθούνε και 

να τα φάνε τα ποντίκια και να τα παίρνουν οι άλλοι να τα κλέβουν και να µη 

παίρνουν οι άλλοι τίποτα και αυτοί όχι. 

Κάτοψη: Σχέδιο που αναπαριστά  ένα κτίριο. Όπως η περιβαλλοντική για 

κτήµατα των σπιτιών από τη µινωική εποχή αλλάζει από τη σηµερινή επειδή τα 

σηµερινά σπίτια φτιάχνονται από διάφορα υλικά, όπως τούβλο, ξύλο και αυτά. 
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Τα αποτελέσµατά µας  αυτά συµφωνούν και µε τα αποτελέσµατα της έρευνας 

των Hoodless (1996), που έδειξε ότι η εξοικείωση των παιδιών µε το αλφάβητο 

ενισχύει την κατανόηση των χρονικών εννοιών, και ιδιαίτερα την έννοια της 

αλλαγής. 

Παρόµοια εικόνα παρουσίασαν τα υποκείµενα και στην ερώτηση: «Αν οι 

Γαλάζιες Κυρίες ζούσαν σήµερα πως θα ήταν;». Οδηγηθήκαµε, εποµένως, στο 

συµπέρασµα, ότι τα παιδιά κατανόησαν την έννοια της αλλαγής, αφού 

αναγνώρισαν διαφορές και κατάλαβαν αν έχει συµβεί κάποια αλλαγή, εκφράζοντας 

χαρακτηριστικά πως θα ήταν χτενισµένες όπως είναι η µαµά τους τώρα, µε 

«κανονικά ρούχα» και «κανονικά παπούτσια». Στην διευκρίνιση τι εννοούσαν 

«κανονικά ρούχα» απάντησαν ότι «είναι αυτά που φορούµε εµείς, τα σηµερινά 

ρούχα, µε παντελόνι σηµερινό, σηµερινές κάλτσες, σηµερινά παπούτσια, σηµερινές 

µπλούζες». 

Ο ανοικτός χαρακτήρας όλων των ερωτήσεων που τέθηκαν στα παιδιά, δεν 

προδιέγραφε τις απαντήσεις τους, αλλά τους άφηνε περιθώρια να εκφράσουν 

ελεύθερα τις σκέψεις τους, επιχειρώντας να ερµηνεύσουν τα κατάλοιπα του 

παρελθόντος από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, αρθρώνοντας τον δικό τους 

πολλές φορές ιστορικό λόγο. Επισηµαίνουµε, βέβαια,  πως δεν πρέπει να µας 

διαφεύγει το γεγονός ότι τα υποκείµενα µπόρεσαν να κατανοήσουν τον τρόπο 

άντλησης των πληροφοριών, γι αυτό και ένας 5χρονος που δεν είχε αναφερθεί στο 

λογισµικό µας, αν έτρωγαν οι Μινωίτες µπανάνες, πρότεινε να ρωτήσουν τη 

ξεναγό αν τρώγανε τότε τα παλιά χρόνια, οι Μινωίτες και οι Μινωίτισσες, τις 

µπανάνες.  

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας µας και µε τη βοήθεια του Πίνακα 14 

συµπεραίνουµε ότι οι µικροί µαθητές είχαν ήδη προσλάβει έναν ικανό αριθµό 

πληροφοριών γύρω από τις χρονικές έννοιες και ιδιαίτερα για την έννοια της 

αλλαγής, αφού µε µεγάλη ευκολία αιτιολόγησαν τις απόψεις τους για τον 

αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού του χθες και του σήµερα, απαντώντας στις 

παρακάτω βοηθητικές ερωτήσεις  που έθετε η ερευνήτρια: 

 - Τι άλλαξε; 

- Τι έµεινε ίδιο; 

- Ποιες µεταβολές υπέστη στο πέρασµα του χρόνου; 

- Έχει διατηρηθεί ο αρχαιολογικός χώρος ολόκληρος; 

 - Αν όχι, ποια τµήµατα λείπουν; 
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Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα χρήσιµες για την 

έρευνα, κυρίως επειδή, µεταξύ άλλων, διευκόλυναν την κατάκτηση της έννοιας της 

αλλαγής.  

Από το ερευνητικό µας πρόγραµµα, συµπεραίνουµε πως, αν και η Ιστορία δεν 

πρέπει να διδάσκεται ως συστηµατικό µάθηµα στο Νηπιαγωγείο, εντούτοις, µε τη 

µορφή δραστηριοτήτων και µε τη βοήθεια του κατάλληλου εποπτικού υλικού, 

µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να έλθουν σε επαφή µε το ιστορικό παρελθόν, 

ανακαλύπτοντας τις αλλαγές που προκαλεί το πέρασµα του χρόνου. 

Τα περισσότερα παιδιά έδειξαν να αναγνωρίζουν αντικείµενα οικεία µε τη ζωή 

τους. Πολλές φορές οι αντιδράσεις τους ήταν µη λεκτικές, έδειχναν µε κίνηση τι 

τους εντυπωσίαζε Για παράδειγµα, κάποια παιδιά βλέποντας τις τοιχογραφίες 

πήραν τη στάση των κυριών της τοιχογραφίας (βλ. εικόνα 53). 

 

Εικόνα 53: Αναπαράσταση µε το σώµα της τοιχογραφίας « Οι Γαλάζιες Κυρίες» 

από την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. 

 

 

 Είναι επίσης σηµαντικό να αναφέρουµε ότι µέσα από τη συζήτηση και την 

παρατήρηση των τοιχογραφιών, του αρχαιολογικού χώρου, τα παιδιά οδηγήθηκαν 

στην ερµηνεία και την κατανόηση του παρελθόντος και αντιλήφθησαν κατ’ αρχήν 

ότι οι τοιχογραφίες από τα ανάκτορα της Κνωσού δηµιουργήθηκαν στο παρελθόν, 

πολλά χρόνια πριν την γέννηση του Χριστού. Τελικά κατανόησαν πως τα πρόσωπα 

των τοιχογραφιών ήταν στο παρελθόν και πως διέφεραν σε σχέση µε µας σήµερα. 

Παρατηρώντας προσεκτικά τα κατάλοιπα του παρελθόντος µπόρεσαν και έκαναν 

συγκρίσεις και παραλληλισµούς και ανέπτυξαν τη φαντασία τους και οδηγήθηκαν 

αβίαστα στην πρόσληψη της έννοιας της αλλαγής. 
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Από τις προσωπικές τους «καταθέσεις» φάνηκε ότι κάποια εντυπωσιάστηκαν 

από τις τοιχογραφίες, άλλα από το θρόνο του βασιλιά Μίνωα και κάποια άλλα από 

τα τεράστια πιθάρια. Κατέθεσαν την άποψη  ότι δεν υπήρχαν τόσο παλιά 

φωτογραφικές µηχανές, ούτε βίντεο, ούτε ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιβλία, 

εφηµερίδες ή τηλεοράσεις, ψυγεία για την αποθήκευση τροφίµων, διάφορα είδη 

τροφών, όπως η πατάτα, η ζάχαρη, το ρύζι, τα αλλαντικά, τα µακαρόνια. Τα παιδιά 

κατανόησαν, εποµένως,  ότι το παρελθόν είναι διαφορετικό από το παρόν και ότι οι 

άνθρωποι άλλων εποχών είχαν διαφορετικές συνήθειες από τις δικές τους. 

Τα αποτελέσµατά µας  αυτά συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα της έρευνας της 

Blyth (1989), που έδειξε ότι παιδιά από 5 έως 9 ετών κατόρθωσαν να 

ανταποκριθούν σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις έννοιες της αλλαγής και 

της διαφορετικότητας, έστω και αν αυτά δυσκολεύονται να εκφράσουν τη σκέψη 

τους λόγω περιορισµένου λεξιλογίου.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα αποτελέσµατα της έρευνας υποδεικνύουν την 

ανάγκη προσέγγιση της Ιστορίας ως πεδίου διαµόρφωσης δραστηριοτήτων, που θα 

συµβάλλουν µέσα από το γνωστικό αντικείµενο στην ανάπτυξης της σκέψης 

γενικά, αλλά και σε µια αφύπνιση του ενδιαφέροντος για αναζήτηση απαντήσεων 

σε ερωτήµατα που µπορεί να είναι πραγµατικά και ουσιαστικά για το παιδί 

(Αβδελά, 1998). Εξάλλου, στο Βρετανικό Πρόγραµµα Σπουδών αναγνωρίστηκε η 

σηµασία της ανάπτυξης και της κατανόησης της έννοιας της αλλαγής στην 

προσχολική τάξη µε έµφαση σε θεµατικές (History in the National Curriculum, 

1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Συµπεράσµατα 



 201 

 

Τα συµπεράσµατά µας, συναρτώνται µε τους διδακτικούς στόχους που είχαν 

τεθεί στην αρχή της ερευνητικής µας παρέµβασης και µε την άντληση δεδοµένων 

από τις δραστηριότητες, µε ή χωρίς τον υπολογιστή, που µας πληροφορούν για την 

επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράµµατος.  

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδωσε συµπεράσµατα που δικαίωσαν τον 

αρχικό σχεδιασµό και οδήγησαν σε σηµαντικές διαπιστώσεις σχετικά µε την 

επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του προγράµµατος. Αναφορικά µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνάς µας, και εφόσον δεν διαθέτουµε καµία άλλη 

πληροφορία σχετικά µε τους λόγους που επηρέασαν τις απαντήσεις του δείγµατός 

µας, µπορούµε να πούµε ότι αρκετές από τις επιµέρους διαπιστώσεις µας 

εναρµονίζονται µε πορίσµατα προγενέστερων ερευνών που αφορούσαν την έννοια 

του χρόνου, της ακολουθίας και της αλλαγής, όπως αναφέραµε πρωτίστως.  

Ειδικότερα, τα παιδιά κατάφεραν, όταν τους δόθηκαν οι κατάλληλες ευκαιρίες, 

να επεξεργαστούν κατάλοιπα του παρελθόντος µε ιστορικούς-χρονικούς όρους και, 

παρά τις όποιες αδυναµίες τους, να εκφράσουν ιστορική σκέψη, να κατανοήσουν 

την έννοια της ακολουθίας  και της αλλαγής, ανακαλώντας παράλληλα τις 

ιστορικές γνώσεις τους.  

Συνεπώς, τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η έρευνά µας είναι τα εξής: 

 

1. Η εµπλοκή και η αξιοποίηση των υπολογιστών στην προσχολική 

εκπαίδευση, µέσα από τη δηµιουργική χρήση και αξιοποίηση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού λογισµικού, µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά, στην πρόσληψη του 

ιστορικού χρόνου, βοηθώντας τους µικρούς µαθητές να ανακαλύψουν, να 

κατανοήσουν και να δοµήσουν βασικές ιστορικές έννοιες και δεξιότητες που 

καλλιεργούνται στο πλαίσιο της προσχολικής βαθµίδας, καθώς και ένα γενικότερο 

τρόπο σκέψης και δράσης. 

 

2.  Η εµπλοκή και η αξιοποίηση των υπολογιστών στην προσχολική 

εκπαίδευση, µέσα από τη δηµιουργική χρήση και αξιοποίηση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού λογισµικού, µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά, στην µερική 

πρόσληψη της έννοιας της χρονικής ακολουθίας.  

3. Η εµπλοκή και η αξιοποίηση των υπολογιστών στην προσχολική 

εκπαίδευση, µέσα από τη δηµιουργική χρήση και αξιοποίηση κατάλληλου 
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εκπαιδευτικού λογισµικού, µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά, στην πρόσληψη, 

κατανόηση της έννοιας της αλλαγής. 

 

4. Ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού έπαυσε να είναι για τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας ένας απρόσιτος και δυσνόητος χώρος και έγινε οικείος και 

ευχάριστος µε συχνές αναφορές σε αυτόν το χώρο, ακόµα και τις ώρες των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων ή της ώρας του διαλείµµατος των µικρών µαθητών. 

 

5. Το ερευνητικό πρόγραµµα επέδρασε θετικά στην αντιληπτική κρίση 

και στη δυνατότητα πρόσληψης ιστορικών εννοιών για τον αρχαιολογικό χώρο της 

Κνωσού. Τα παιδιά τελικά απέκτησαν γνώσεις, ανέπτυξαν θετική στάση απέναντι 

στον ιστορικό χώρο, καθώς και νοητικές αναπαραστάσεις για τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα, προσεγγίζοντας χρονικές έννοιες σχετικά µε το ρόλο του αρχαιολόγου 

και της ανασκαφής. 

 

6. Τα υποκείµενα εµπλούτισαν το λεξιλόγιό τους, άρθρωσαν τον δικό 

τους ιστορικό λόγο, ενώ αντιλήφθησαν την αίσθηση της διαφοράς ανάµεσα στο 

παρελθόν, το παρόν και το µέλλον χρησιµοποιώντας σωστά τους ρηµατικούς 

τύπους που αντιστοιχούν στις τρεις αυτές  διαστάσεις του χρόνου. 

 

7. Τα παιδιά κατόρθωσαν να ανταποκριθούν σε δραστηριότητες που 

σχετίζονται µε τις έννοιες της ακολουθίας και της αλλαγής, έστω και αν αυτά 

δυσκολεύονται να εκφράσουν τη σκέψη τους λόγω περιορισµένου λεξιλογίου.  

 

8. Τα παιδιά παρήγαγαν γραπτό ιστορικό λόγο  και έτσι έµαθαν τρόπους 

για το πώς να µαθαίνουν,  διαδικασία η οποία συνέβαλλε στην ανάπτυξη της 

ιστορικής τους σκέψης και στην πρόσληψη της έννοιας του χρόνου, της 

ακολουθίας και της αλλαγής.  

 
 

9. Η αντίληψη των  χρονικών εννοιών από τα παιδιά ενισχύθηκε από τη 

χρήση της γραµµής του χρόνου, πάνω στην οποία έµαθαν τα παιδιά να τοποθετούν 

γεγονότα, µε τη βοήθεια εικόνων,  σε χρονολογική σειρά.  
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10. Τα παιδιά έβρισκαν ευκολότερη τη διάκριση του µακρινού 

παρελθόντος σε σχέση µε το παρόν, απ’ ό,τι του κοντινότερου παρελθόντος µε το 

παρόν. 

 

11. Τα παιδιά αντιλήφθησαν πως το παρελθόν ήταν διαφορετικό από το 

παρόν και πως υπήρξε κάτι που δεν υπάρχει πια. 

 

12. Αν και δεν αντιλήφθησαν τη χρονική κλίµακα, µπορούσαν να 

διακρίνουν σε γενικές γραµµές το παρόν από το παρελθόν και να αναφέρονται  σε 

χρονικές σχέσεις γεγονότων ή καταστάσεων του παρελθόντος, ιδιαίτερα όταν οι 

σχέσεις αυτές συνδέθηκαν µε προσωπικές τους εµπειρίες.  

 

13. Αν και όλα τα παιδιά είχαν χρησιµοποιήσει προγράµµατα υπολογιστή 

στις ελεύθερες δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο ή στο σπίτι, εντούτοις κάποια στο 

τέλος του προγράµµατος είχαν µεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση του σε σύγκριση 

µε τα υπόλοιπα παιδιά.  

 

14. Μέσα από οµαδικές-συνεργατικές και ατοµικές αναζητήσεις, την 

προσπάθεια επίλυσης προβληµάτων µέσω της διερεύνησης και επεξεργασίας 

πληροφοριών, την ενθάρρυνση της έκφρασης ιστορικού λόγου και ιστορικής 

κριτικής σκέψης, την προτροπή για δηµιουργική έκφραση, ενεργοποιήθηκαν τα 

παιδιά στην οικοδόµηση της γνώσης, που ανακαλύπτονταν µε τη δική τους 

συµµετοχή και αφορούσε σε ποικίλες µαθησιακές περιοχές. Αξίζει να αναφερθεί η 

εντυπωσιακή ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων όπως η έκφραση, η 

ανταλλαγή απόψεων, η ενεργητική συµµετοχή, η ανάπτυξη συνεργασίας και 

συλλογικών δράσεων, η άσκηση κριτικής, η διατύπωση επιχειρηµατολογίας. 

Γενικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να 

εµπλέκονται και σε οµαδικές διεργασίες, που αποδεικνύονται απαραίτητο στήριγµα 

σε διαδικασίες ερευνητικού τύπου και τη δυνατότητα στα µέλη της οµάδας να 

συνοικοδοµήσουν γνώσεις µέσα από ανταλλαγές, αλληλεπιδράσεις, 

αντιπαραθέσεις απόψεων. Όλες οι δραστηριότητες προκάλεσαν ευχαρίστηση στα 

παιδιά γιατί ήταν διαφορετικές και ανταποκρίνονταν στο επίπεδο των δυνατοτήτων 

τους. 
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15. Ενεργοποιήθηκαν συγκινησιακά και καλλιεργήθηκε η αισθητική και η 

φαντασία τους, ενώ συντελέστηκε η εκπαιδευτική διαδικασία µέσα από το παιχνίδι 

και τη διαδραστικότητα 

 

Από την εφαρµογή του ερευνητικού προγράµµατος και τη συµµετοχή των 

παιδιών στις οµάδες εργασίας, προέκυψαν τα παραπάνω συµπεράσµατα, που 

ενίσχυσαν την κονστρουκτιβιστική θεώρηση, ότι η µάθηση επηρεάζεται από τις 

προσωπικές εµπειρίες των συµµετεχόντων, καθώς επίσης και την άποψη πως 

ουσιαστικά το παρελθόν ερµηνεύεται µέσα από το πρίσµα του παρόντος (Hooper- 

Greenhill, 1994).  Με τη βοήθεια του υπολογιστή και την  ενεργητική συµµετοχή 

των µικρών µαθητών, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, µε την αλληλεπίδραση µε 

άλλες σχολικές βαθµίδες, όπως και µε την έξοδο από τη σχολική τάξη, µε την  

αρµονική συνεργασία µε τους γονείς τα παιδιά τελικά κατάφεραν να αποκτήσουν 

γνώσεις και να καλλιεργήσουν στάσεις και δεξιότητες και  να βάζουν σε χρονική 

σειρά-ακολουθία τις δικές τους αφηγήσεις, να προβληµατιστούν, να συγκρίνουν 

και να εντοπίσουν αλλαγές ανάµεσα στο παρελθόν και το παρόν. 

Με την εφαρµογή τους ερευνητικού µας προγράµµατος καταφέραµε επίσης να 

πετύχουµε την αλλαγή στάσεων και  αξιών σχετικά µε τους αρχαιολογικούς 

χώρους, µέσα από την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση και την 

ανάπτυξη συναισθηµάτων από την αλληλεπίδραση παιδιών, εκπαιδευτικών, γονιών 

και τοπικών φορέων. 

Γενικά, το ερευνητικό µας πρόγραµµα ευνόησε τη δηµιουργία νοητικών 

αναπαραστάσεων και σηµειολογικών µεταλλάξεων, που αναµένονταν να 

αναπτυχθούν από τα παιδιά µε βάση τα ερεθίσµατα του αρχαιολογικού χώρου της 

Κνωσού που είναι θεµελιώδους σηµασίας για την προσέγγιση των εννοιών στις 

οποίες αυτό στοχεύει. Το λογισµικό µας µε τη χρήση της εικόνας µε κίνηση έπαιξε 

σηµαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική-ερευνητική διαδικασία, επειδή προκάλεσε 

άµεσα την προσοχή και το ενδιαφέρον του χρήστη-παιδιού. Χρησιµοποιώντας τη 

γραµµή του χρόνου, τις εικόνες και τα τεκµήρια του παρελθόντος και 

πραγµατοποιώντας µια περιπλάνηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, 

πετύχαµε την πρόσληψη των χρονικών εννοιών από τα παιδιά  

Οι µικροί µαθητές  που αρχικά δεν θεωρούσαν την «γωνιά του υπολογιστή» ως 

µια αγαπηµένη γωνιά στην τάξη του νηπιαγωγείου, σταδιακά άλλαξαν προς το 

θετικότερο τα συναισθήµατά τους προς αυτόν, προφανώς λόγω της εκτεταµένης 
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χρήσης του. Τελικά η λειτουργία της «γωνιάς του υπολογιστή» και της «γωνιάς του 

µουσείου», αποτέλεσε πόλο έλξης και διερεύνησης για τα παιδιά που κατά τη 

διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων µε χαρά ξεφύλλιζαν βιβλία και 

παραµύθια, παρακολουθούσαν ιστορίες µυθολογίας στον υπολογιστή, ενώ κατά τη 

τρίτη φάση υλοποίησης της ερευνητικής µας παρέµβασης, έπαιζαν τα µινωικά 

παιχνίδια που τα ίδια κατασκεύασαν. 

Ένα άλλο συµπέρασµα που θα πρέπει να διατυπωθεί για τη συνολική 

αποτίµηση του ερευνητικού µας προγράµµατος, αναφέρεται στη σηµασία της 

βιωµατικής εµπειρίας και της εµπλοκής τους σε δραστηριότητες εµπέδωσης 

(θεατρικό παιχνίδι), όπου συµµετείχε το ίδιο το σώµα τους. 

 

 

2.4. Περιορισµοί της έρευνας 

 

 

Τα ευρήµατα της µελέτης µας παρουσιάζουν ενδιαφέρον, ωστόσο θα πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι προέρχονται από ένα σχετικό µικρό δείγµα, το οποίο αποτελούσε 

το διθέσιο νηπιαγωγείο µιας συγκεκριµένης γεωγραφικής περιφέρειας. οπότε και 

θέτονται περιορισµοί ως προς τη γενίκευση των αποτελεσµάτων. 

 Είναι προφανές ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των ερωτηµάτων της 

έρευνας, µε συµµετοχή ενός αντιπροσωπευτικότερου δείγµατος παιδιών. Μια 

µελλοντική έρευνα, λοιπόν, θα µπορούσε να αναζητήσει τρόπους συλλογής 

ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων µε τη χρήση και άλλων εργαλείων, όπως  του 

ερωτηµατολογίου, βάσει των οποίων θα προσπαθούσε να δώσει απαντήσεις στα 

ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν στην παρούσα µελέτη.  

Επιπρόσθετα, η µελέτη µας, θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο 

ευρύτερων και πιο διεξοδικών µελλοντικών µελετών. Τα ευρήµατα της 

ερευνητικής  παρέµβασης αυτής, χρειάζεται να επιβεβαιωθούν και από 

µεταγενέστερες έρευνες, που θα χρησιµοποιήσουν ποικιλία ερευνητικών µεθόδων.  

Στις τεχνικές που εφαρµόστηκαν για τη συλλογή και επεξεργασία των 

δεδοµένων ισχύουν και άλλοι περιορισµοί, που χαρακτηρίζουν κάθε µορφή 

ποιοτικής έρευνας, όπως: 

1. Η ερµηνεία των αποτελεσµάτων βασίστηκε στα χαρακτηριστικά του 

πλαισίου της έρευνας. 
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2. Για την εξαγωγή των συµπερασµάτων απαιτήθηκαν µέθοδοι αξιολόγησης 

του προγράµµατος. 

3. Η συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων κατά την εφαρµογή της 

παρατήρησης παρουσίασε δυσκολίες στην κωδικοποίησή της. 

4. Τα ποιοτικά ευρήµατα είχαν φύση κυρίως περιγραφική και συνήθως 

αντιστοιχούσαν σε λεπτοµερείς αφηγήσεις. Έτσι ορισµένα ήταν εκτενή και δεν 

ανάγονταν εύκολα σε πίνακες και γραφικά. 

 

Οι περιορισµοί αυτοί όµως σηµατοδοτούν και την αξία που έχει η ποιοτική 

προσέγγιση ως ερευνητική µέθοδος για τη συγκεκριµένη περίπτωση: βοήθησε στη 

διαπίστωση ότι η αλληλεπίδραση των παιδιών µε τον ιστορικό χώρο αποτελεί  ένα 

πολυδιάστατο φαινόµενο, του οποίου η εξέταση οδηγεί στην ερµηνεία της 

συνθετότητας των πραγµάτων. Ακόµη, η ποιοτική µέθοδος στην περίπτωση 

µελέτης του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού διεύρυνε τα πλαίσια αναφοράς της 

παιδαγωγικής έρευνας και τα συνέδεσε µε τον ευρύτερο κόσµο  (Edson, 1995) 

Η έρευνα σχεδιάστηκε σε συνάφεια µε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο αναφοράς, 

δηλαδή µια ιδιαίτερη κατηγορία χώρου, αυτή του αρχαιολογικού χώρου της 

Κνωσού. Αυτό σηµαίνει ότι η κατανόηση των ιστορικών εννοιών που εξετάστηκαν 

στηρίχτηκε στον ιστορικό πλαίσιο όπου ανήκαν. Η εισαγωγή ανάλογων 

προγραµµάτων αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων από παιδιά προσχολικής 

ηλικίας απαιτεί τον ευρύτερο σχεδιασµό και την αναµόρφωση του Αναλυτικού 

Προγράµµατος Σπουδών, καθώς και την εµπλοκή των νηπιαγωγών, µε την 

προϋπόθεση ότι και οι ίδιοι ενδιαφέρονται για τη βελτίωση του έργου τους και την 

υιοθέτηση πρακτικών που θα αναβαθµίσουν το ρόλο τους σε επιστηµονικό και 

επαγγελµατικό επίπεδο. 

 

 

 

 

2.5. Μελλοντικές κατευθύνσεις της σχετικής έρευνας 

 

Με την έρευνά µας προσπαθήσαµε να απαντήσουµε στα ερωτήµατα που 

αρχικά είχαµε θέσει. Όµως, κατά την εξέλιξη της έρευνας αναδύθηκαν ποικίλα νέα 
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ερωτήµατα, στα οποία µπορούν να επικεντρωθούν µελλοντικές έρευνες σχετικά µε 

την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην κατανόηση χρονικών εννοιών. 

Κρίνεται σκόπιµο η ερευνά µας να επεκταθεί σε πανελλαδικό επίπεδο, µε 

σκοπό την επαλήθευση των αποτελεσµάτων, την ανίχνευση διαφοροποιήσεων σε 

οµάδες και περιοχές µε ιδιαίτερα πολιτισµικά, κοινωνικά, και οικονοµικά 

χαρακτηριστικά. 

Η συνδυασµένη χρήση διαφορετικών ερευνητικών εργαλείων ώστε να 

επιχειρηθεί µία κατά το δυνατόν συνολική προσέγγιση των ερευνούµενων 

χρονικών εννοιών. Βέβαια, η ευρύτητα µιας τέτοιας έρευνας απαιτεί τη συµµετοχή 

µιας πολυµελούς ερευνητικής οµάδας. 

Αρκετά σηµαντικά θα ήταν, εποµένως, τα συµπεράσµατα µιας διαχρονικής 

έρευνας µε σκοπό να εντοπιστούν οι αλλαγές στην κατάκτηση των αρχικών 

ερωτηµάτων που τέθηκαν µε την πάροδο των ετών και να διαφανούν οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την κατάκτησή τους. 

 Η έρευνα καλό είναι να προχωρήσει και στον έλεγχο της κατανόησης 

χρονικών εννοιών σε παιδιά µε τη παραδοσιακή διδασκαλία, χωρίς τη χρήση των 

Τ.Π.Ε. και η σύγκρισή τους µε την αντίστοιχη κατανόηση σε παιδιά µε τη χρήση 

των Τ.Π.Ε. 

Παρόλο που το λογισµικό ήταν οργανωµένο και δοµηµένο σε ενότητες  τις 

οποίες σταδιακά τα παιδιά προσέγγιζαν, θεωρούµε πως θα βοηθούσε ακόµα 

περισσότερο το χρήστη να κινηθεί στις διαδροµές µέσα στο λογισµικό, καλύτερα 

αν υπήρχε η δυνατότητα, µε τη χρήση κουµπιού, να επέστρεφε ξανά στο σηµείο 

που αρχικά είχε σταµατήσει. 

 

2.6. Παιδαγωγικές προτάσεις 

 

Πρόθεση της ερευνήτριας  δεν είναι η διατύπωση προτάσεων διδακτικής των 

ιστορικών εννοιών µε τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. στο νηπιαγωγείο, αλλά η γενικότερη 

επισήµανση των συνθηκών και των αρχών εκείνων που συµβάλλουν στην 

καλύτερη ένταξη των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στην 

Προσχολική Εκπαίδευση και να λειτουργήσουν ως κατευθυντήριοι άξονες 

(Οικονοµίδης & Ζαράνης, 2009). 

Οι παιδαγωγικές προτάσεις που προκύπτουν από τα ευρήµατα της έρευνάς µας 

µπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες: 
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1. Οι υπολογιστές να ενταχθούν στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του 

Νηπιαγωγείου, ως ζωτικό στοιχείο διδασκαλίας και να χρησιµοποιηθούν σε 

πραγµατικά προβλήµατα για να µπορέσουν  τα παιδιά να αποκοµίσουν την πιο 

σηµαντική δεξιότητα που σχετίζεται µε τον υπολογιστή, την ικανότητα, δηλαδή, να 

χρησιµοποιούν τον υπολογιστή, ως φυσικό εργαλείο µάθησης, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι η  εκµάθηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών  να αποτελεί 

αυτοσκοπό των προγραµµάτων προσχολικής εκπαίδευσης. Η σωστή, δηλαδή,  

αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο έχει να κάνει µε την 

εφαρµογή, τον εµπλουτισµό, την επέκταση, τη διαφοροποίηση και την 

εξατοµίκευση του αναλυτικού προγράµµατος (Davis & Shade, 1994). 

2. Οι µικροί µαθητές εµπλέκονται σε µια κατάσταση επίλυσης προβληµάτων, 

κατά την οποία ευνοείται η αυτόνοµη και διερευνητική διαδικασία της µάθησης. Ένα 

µεγάλο µέρος του ελέγχου της διαδικασίας, που πριν είχε ο δάσκαλος, εκχωρείται 

τώρα στο µαθητή. Οι µαθητές έχουν την ευχέρεια να πειραµατιστούν, να αναπτύξουν 

σταδιακά διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων, οι οποίες ζωντανεύουν 

στην οθόνη του υπολογιστή µε την ανταπόκριση του εικονικού περιβάλλοντος, να 

δράσουν πάνω στο περιβάλλον αυτό, να ελέγξουν τη δράση τους και να αντιληφθούν 

ορισµένες συνέπειες της αλληλεπίδρασης τους µε αυτό, να στοχαστούν. Η όλη 

διαδικασία ευνοεί την επαγωγική και ανακαλυπτική µέθοδο, µε την υποστήριξη του 

προγράµµατος και, κυρίως, του εκπαιδευτικού, ο οποίος, αντί να αναλώνεται σε 

προσπάθειες «µετάδοσης» της αφηρηµένης και δυσκολονόητης γνώσης, επινοεί και 

παρέχει παιδαγωγικά µέσα και µεθόδους βοήθειας προς τους µαθητές να ανα-

διοργανώσουν ενεργά τα γνωστικά τους σχήµατα και τις ιδέες τους. 

3.  Η πλειονότητα των ερευνητικών πορισµάτων αναδεικνύει και 

πιστοποιεί τις θετικές επιδράσεις των ΤΠΕ, εφόσον αυτές λειτουργούν 

συµπληρωµατικά στις άλλες δραστηριότητες,  στη µάθηση των µικρών παιδιών, 

κάνοντας όλο και περισσότερο αποδεκτό, πως ο υπολογιστής µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως ένα επιπλέον εκπαιδευτικό µέσο υποστηρίζοντας διάφορες 

µορφές διδασκαλίας και µάθησης των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Είναι, 

εξάλλου γνωστό, πως τα παιδιά µαθαίνουν µέσα από την εξερεύνηση και την 

ανακάλυψη, και το παιχνίδι, κάτι που προσφέρουν τα σύγχρονα υπολογιστικά 

περιβάλλοντα µάθησης.  

4.  Όσον αφορά, ειδικότερα, στο Πρόγραµµα Πληροφορικής και τη 

βασική, όπως διαπιστώνεται, έλλειψη (δια)σύνδεσής του µε την Ιστορία στο 
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Νηπιαγωγείο, τονίζεται το χάσµα µεταξύ θεωρίας και εκπαιδευτικής πρακτικής, 

καθώς, θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µας, να υπάρχουν ρητές, σαφείς οδηγίες και 

υποδειγµατικές δραστηριότητες για τον τρόπο µε τον οποίο -αξιοποιώντας τις 

πολλαπλές δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και ειδικότερα οι 

υπολογιστές στην εκπαίδευση- τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να  µπορούν να 

χειρίζονται ιστορικές έννοιες και να αναπτύσσουν µαθησιακές δεξιότητες µε την 

εφαρµογή των ιδεών τους σε περιβάλλον υπολογιστή.  

5. Η διδακτική της Ιστορίας θα πρέπει να προσαρµοστεί στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της ηλικίας, στα ενδιαφέροντα και στις ατοµικές δυνατότητες  του 

µικρού µαθητή του νηπιαγωγείου. 

6. Η Ιστορία µπορεί να διδάσκεται µε τη µορφή δραστηριοτήτων στο 

Νηπιαγωγείο, που θα βοηθήσουν τα παιδιά να έλθουν σε επαφή µε το ιστορικό 

παρελθόν, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν την ικανότητα να ερευνούν και να 

ανακαλύπτουν πράγµατα που αφορούν σε αυτό. 

 

Υπό το πρίσµα αυτό καθίσταται αναγκαία η διατύπωση µιας ολοκληρωµένης 

προσέγγισης για την ενσωµάτωση και δηµιουργική εκπαιδευτική αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση ιστορικών εννοιών σε όλες τις βαθµίδες 

εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την προσχολική αγωγή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
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Από την έρευνά µας αναδεικνύονται οι θετικές επιδράσεις των ΤΠΕ - εφόσον 

αυτές λειτουργούν συµπληρωµατικά στις άλλες δραστηριότητες- στη µάθηση των 

µικρών παιδιών, κάνοντας όλο και περισσότερο αποδεκτό πως ο υπολογιστής 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα επιπλέον εκπαιδευτικό µέσο µάθησης που µε τη 

χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού και µε τη χρήση κατάλληλων 

παιδαγωγικών διαδικασιών, ακόµα και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας καθίστανται 

ικανά να προσεγγίσουν τις χρονικές έννοιες του χρόνου, της ακολουθίας και της 

αλλαγής.  

Το λογισµικό που δηµιουργήθηκε αποτέλεσε µια ευχάριστη πηγή γόνιµου 

διαλόγου, γνωστικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ανάπτυξης της ικανότητας 

των παιδιών να κάνουν συγκρίσεις της ζωής τους µε τη ζωή των προγόνων τους, να 

προβληµατιστούν, να συγκρίνουν και να εντοπίσουν αλλαγές ανάµεσα στο 

παρελθόν και το παρόν και να διακρίνουν αλλαγές που συνδέονται µε γεγονότα, 

και καθηµερινές συνήθειες, πηγή εµπλουτισµού του υπάρχοντος λεξιλογίου των 

µικρών µαθητών και εκµάθησης νέων, πιο σύνθετων λέξεων. 

 Το εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε διευκόλυνε τη µετατροπή του υλικού 

πεδίου αγωγής σε πεδίο παιχνιδιού, µε ενεργό δράση εκ µέρους των παιδιών, 

ανάληψη πρωτοβουλιών και εκδήλωση αυτενέργειας και κινητοποίησε το 

ενδιαφέρον των παιδιών για τον ιστορικό χώρο, αφού αντιλήφθησαν τα παιδιά τις 

χρονικές έννοιες του χρόνου, της ακολουθίας και της αλλαγής. 

Αποδείχτηκε, δηλαδή,  ότι µε τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού 

και µε τη χρήση κατάλληλων παιδαγωγικών διαδικασιών, ακόµα και τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας καθίστανται ικανά να προσεγγίσουν τις χρονικές έννοιες του 

χρόνου, της ακολουθίας και της αλλαγής. Είναι, λοιπόν,  εµφανές ότι από την 

προσχολική ηλικία τα παιδιά παρουσιάζουν στοιχεία κατανόησης της Ιστορίας και 

των χρονικών εννοιών. 

Ευελπιστούµε ότι η νέα πρόταση για διδασκαλία της Ιστορίας στο 

Νηπιαγωγείο µε τη βοήθεια του υπολογιστή θα συµβάλει στην καλλιέργεια µιας 

νέας παιδαγωγικής αντίληψης, της «εκµάθησης», δηλαδή,  των χρονικών εννοιών 

στο χώρο του νηπιαγωγείου, καθώς και στην ένταξη των υπολογιστών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

 

1. «Παιχνίδια στην Κνωσό» 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 -  ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 

Αρχικά εµφανίζεται η γραµµή του χρόνου, µε αναφορά µονάχα το σηµείο «0», 

γέννηση του Χριστού, ενώ τα παιδιά  ακούν όλες τις παρακάτω εντολές και 

καλούνται στο τέλος να σύρουν τις εικόνες πάνω στη γραµµή του χρόνου, 

ανακλώντας στη µνήµη τους τα ερωτήµατα που προγενέστερα είχαν ακούσει: 

             

• Θυµάσαι πότε έχεις τα γενέθλιά σου; 

• Γεννήθηκε ο Χριστός 

• Θυµάσαι πότε έκανε τις πρώτες ανασκαφές στο ανάκτορο της 

Κνωσού ο Εβανς; 

•  Πολλά χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Η εποχή αυτή 

ονοµάστηκε «εποχή του χαλκού» γιατί τα εργαλεία, τα σκεύη, τα όπλα και τα 

στολίδια  δεν ήταν πια πέτρινα αλλά χάλκινα.  

• Αν επισκεφθούµε τώρα τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, στη 

βόρεια είσοδο του Ανακτόρου, βλέπουµε ένα  ταύρο, µε το κεφάλι έτοιµο να 

χτυπήσει όποιον θα του σταθεί εµπόδιο.  

• Τοποθέτησε τις εικόνες σε χρονολογική σειρά. 
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∆ραστηριότητα 1: Η γραµµή του χρόνου 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 - ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

 

                       Βρισκόµαστε στις αποθήκες των ανακτόρων της Κνωσού. 

Μπορείτε να φανταστείτε µε τι είδους προϊόντα θα ήταν γεµάτες πριν 

πολλά χρόνια; 

Σύρε µε το ποντίκι όποιο προϊόν νοµίζεις πως υπήρχε µέσα στις µινωικές 

αποθήκες. 

 

Το λογισµικό παρουσιάζει εικόνες µε  διάφορα προϊόντα, και πιο συγκεκριµένα 

λάδι, κριθάρι, µέλι, πατάτες τηγανιτές, ελιές, ρύζι, µακαρόνια, σταφύλια και 

χάµπουργκερ. Μέσα από τη µινωική διατροφή, δηλαδή µέσα από τα µινωικά 

προϊόντα, που υπήρχαν άφθονα στις µινωικές αποθήκες των ανακτόρων της 

Κνωσού, τα παιδιά κατανοούν τι σηµαίνει αλλαγή και συνέχεια µε το πέρασµα του 

χρόνου καθώς βλέπουν στην πορεία του χρόνου πώς αυτά άλλαξαν, αν άλλαξαν, ή 

αν κάποια προϊόντα των Μινωιτών διατηρήθηκαν αναλλοίωτα στο πέρασµα του 

χρόνου. Ακόµα, οι µικροί µαθητές  κατανοούν ότι το παρελθόν είναι διαφορετικό 

από το παρόν και ότι οι άνθρωποι άλλων εποχών  πιθανόν να είχαν διαφορετικές 

διατροφικές συνήθειες και αξίες από τις δικές τους και  προσεγγίζουν µε βιωµατικό 
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τρόπο τον τρόπο  σίτισης των ανθρώπων µιας άλλης εποχής, ο οποίος 

αντανακλάται στα µνηµεία του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3- ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 

 

Σε αυτόν τον πίνακα θα βρείτε κρυµµένα 5 προϊόντα που συνηθίζουµε να 

τρώµε σήµερα αλλά ήταν άγνωστα στους Μινωίτες την εποχή του Χαλκού. 

Μπορείτε να τα εντοπίσετε; Σύρε το ποντίκι σου πάνω σε κάθε λέξη που θα  

βρεις και θα εµφανιστεί η λέξη µε πράσινα γράµµατα. 

 

 
Ρ Υ Ζ Ι       Μ 

          Α 

  Ζ Α Χ Α Ρ Η   Κ 

          Α 

          Ρ 

Π Α Τ Α Τ Α     Ο 

          Ν 

          Ι 

     Τ Ο Μ Α Τ Α 

∆ραστηριότητα3: « Κρυπτόλεξο» 

 

 

Συγκεκριµένα αυτή η δραστηριότητα ζητούσε  από τα παιδιά να αναγνωρίσουν 

5 κρυµµένα προϊόντα που συνηθίζουµε να τρώµε σήµερα αλλά ήταν άγνωστα 

στους Μινωίτες την εποχή του Χαλκού. Τα παιδιά κατανοούν ότι το παρελθόν είναι 

διαφορετικό από το παρόν και ότι οι άνθρωποι άλλων εποχών και τόπων πιθανόν 

να είχαν διαφορετικές συνήθειες διατροφής από τις δικές µας.  

Η δραστηριότητα αυτή δόθηκε στο στάδιο της προκαταρκτικής χορήγησης σε 

άλλα παιδιά κρίθηκε πως όµως  ήταν πολύ δύσκολη για τα παιδιά του δείγµατος 

και δεν αξιολογήθηκε, αλλά δόθηκε απλά η δυνατότητα να εµπλακούν και να 

αλληλεπιδράσουν. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 - ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ 

 

«…Βρισκόµαστε στο 2.000 π.Χ. 

Περιηγήσου στις αίθουσες του Ανακτόρου της Κνωσού. 

Στις αποθήκες  εργάτες πάνε και έρχονται γεµίζοντας τις αποθήκες µε 

διάφορα φαγητά.  

Μπορείς να φανταστείς πως θα ήταν µια µέρα στις αποθήκες; 

Ρίξε µια προσεκτική µατιά στα πήλινα πιθάρια και στις τροφές για να δεις 

ποια θα χρειαστείς. 

Σύρε και φτιάξε τη δική σου εικόνα για τις αποθήκες του παλατιού. 

Βρες τα σκεύη και σύρε τα µε το ποντίκι σου στο µαγειρείο του Ανακτόρου. 

«Μπορείτε να σκεφτείτε αν χρησιµοποιείτε και εσείς σήµερα κάποιο 

αντίστοιχο σκεύος στην κουζίνα σας;» 

 

 

 

∆ραστηριότητα 4: Μαγειρέµατα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5- «ΖΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ» 

 

Αντικείµενα που είναι οικεία στα παιδιά, όπως ρούχα και κοσµήµατα 

καθηµερινής χρήσης προσφέρονται ως µέσο, για να κατανοήσουν τα παιδιά την 

έννοια της αλλαγής. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα  τα παιδιά συγκρίνουν 

σύγχρονα  κοσµήµατα και ρούχα µε άλλα παλαιότερα, από την εποχή του χαλκού, 

ώστε να κάνουν τη διάκριση µεταξύ παλαιού και νέου, κατανοώντας  τι σηµαίνει 

αλλαγή και συνέχεια µε το πέρασµα του χρόνου. Τέλος αντιλαµβάνονται  ότι η 

καθηµερινότητα των ανθρώπων καθρεφτίζεται και στην τέχνη, ενώ κάνουν 

συσχετίσεις και  προβαίνουν σε απλές γενικεύσεις. 

Η ακουστική οδηγία του υπολογιστή είναι: 

 

Φανταστείτε ότι ζείτε στο Ανάκτορο της Κνωσού πριν το σεισµό του 1700 

π.χ. και θέλετε να ντυθείτε µε  ρούχα, παπούτσια και κοσµήµατα. Θα επιλέγατε 

κάποιο από τα παρακάτω και γιατί;  

Πως θα ήταν ντυµένες οι Μινωίτισσες  αν ζούσαν σήµερα; 

 

 

 

∆ραστηριότητα 5 : Ζώντας στην Μινωική Εποχή 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6- ΠΑΖΛ ΜΕ ΤΙΣ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΚΥΡΙΕΣ» 

 

Βοηθήστε τον τοιχογράφο να συµπληρώσει ότι λείπει. 

Σύρε κάθε κοµµάτι για να φτιάξεις την  τοιχογραφία από την αρχή. 

Μήπως αναγνωρίζετε την παρακάτω εικόνα;  

Θυµάστε ποια ονοµασία της έχουν δώσει; 

Που θα µπορούσαν να βρίσκονται οι κυρίες της τοιχογραφίας; 

Μπορείς να µαντέψεις τι µπορεί να κάνουν; 

  

( Μετά τη συµπλήρωση του πάζλ) 

 

Πόσες είναι οι Γαλάζιες Κυρίες;  Κάνε κλικ στον  σωστό αριθµό. 

 

 

 

∆ραστηριότητα 6 : Πάζλ µε τις Γαλάζιες Κυρίες 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7- «ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ» 

 
Μέσα από τη δραστηριότητα «Ας γίνουµε αρχαιολόγοι» τα παιδιά 

αντιλαµβάνονται το ρόλο και τη σηµασία των ανασκαφικών ερευνών και του 

αρχαιολόγου. 

 Παράλληλα, διευκολύνουν την αντίληψη της αίσθησης της χρονολόγησης και 

της αλλαγής που επιφέρει το πέρασµα του χρόνου, (Στραταριδάκη, 2006) -ο χρόνος 

που περνά είναι εκείνος που προκαλεί τη φθορά στα αντικείµενα- (Στραταριδάκη, 

2001). Τέλος  η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στην καλλιέργεια εκείνων των 

δεξιοτήτων στα παιδιά, µε τις οποίες αυτά θα µπορούν να προσεγγίζουν το 

παρελθόν σαν να ήταν τα ίδια ερευνητές. 

 

Πιο συγκεκριµένα, τα παιδιά ακούν την παρακάτω οδηγία: 

 

Χωριστείτε σε δύο οµάδες και γίνετε αρχαιολόγοι. 

Αφαιρέστε προσεκτικά µε το φτυάρι το χώµα. 

Κάθε φορά που βρίσκετε ένα αντικείµενο φωτογραφίστε το και τοποθετήστε 

το σε κάποιο   σακουλάκι που βλέπετε στο κάτω µέρος της οθόνης.  

Συνεχίστε µέχρι να ανακαλύψετε όλα τα αντικείµενα. 

Μην αποκαλύψετε στην άλλη οµάδα πόσα αντικείµενα βρήκατε από τις 

ανασκαφές σας. 

Μελετήστε τα ευρήµατά σας και αναζητήστε τα στην γωνιά του µουσείου 

στις φωτογραφίες. 

Μοιραστείτε µε τους φίλους σας την εµπειρίας σας αυτή. 
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∆ραστηριότητα 7: Ας γίνουµε αρχαιολόγοι 

 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8- «ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ» 

 
Τα παιδιά ακούν την παρακάτω οδηγία: 

Κάθε καρτέλα αντιστοιχεί σε ένα αντικείµενο αλλά… σε ποιο; 

Αδύνατον να βγάλω άκρη, γιατί ο αρχαιολόγος  τις ανακάτεψε. 

Μπορείτε να µε βοηθήσετε να αντιστοιχίσω κάθε αντικείµενο µε τη σωστή 

καρτέλα. 

Σύρε µε το ποντίκι και τράβα µια γραµµή για να ενώσεις  την κάθε λέξη µε 

την αντίστοιχη εικόνα.  
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∆ραστηριότητα 8: Παιχνίδι αντιστοίχησης 

 

 

 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9- ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ- ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

Η ακουστική οδηγία του υπολογιστή είναι: 

 

Ποια σκεύη χρησιµοποιούσαν οι άνθρωποι  την εποχή του χαλκού και ποια 

χρησιµοποιείς τώρα  στο σπίτι σου; 

Τράβηξε µε το ποντίκι   το κάθε αντικείµενο στην κατάλληλη στήλη. 

Αναγνωρίζετε αυτά τα αντικείµενα; 

Μπορείτε να πείτε που τα χρησιµοποιούµε; 

Γνωρίζετε αν είναι χρήσιµα ακόµα και στις µέρες µας; Αν ναι για ποιο 

σκοπό; 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10 – «ΑΝΑΠΑΡΣΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ» 

 

Οι µικροί µαθητές ακούν: 

Αναγνωρίζετε τις φωτογραφίες; 

Σύρετε µε το ποντίκι την κατάλληλη εικόνα στην αντίστοιχη θέση. 

 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11- «ΞΕΝΑΓΗΣΗ- ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ» 

 

Tα µικρά παιδιά ακούν την παρακάτω ακουστική οδηγία: 

 

Καλώς ήρθατε στον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. 

Ονοµάζοµαι Έβανς  και είµαι αρχαιολόγος. 

Φανταστείτε τον  αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού πριν τον καταστροφικό 

σεισµό του 1450 π.Χ. 

Θα µε βοηθήσετε να ξαναχτίσουµε την Κνωσό πριν το σεισµό; 

Τα αντικείµενα που βλέπεις στο κάτω µέρος της οθόνης σου θα σε 

οδηγήσουν πίσω στο παρελθόν στην εποχή του χαλκού, στα ανάκτορα της 

Κνωσού. 

Ποια από τα αντικείµενα που βλέπεις στο κάτω µέρος της οθόνης σου θα 

διαλέξεις για να τα βάλεις στην εικόνα σου;  

Τι έµεινε ίδιο; 

Τι άλλαξε; 

 

Οι εικόνες και ιδιαίτερα τα αντικείµενα του παρελθόντος και της σηµερινής 

εποχής, όπως τα φώτα, το σηµερινό σπίτι, το µινωικό σπίτι,  τα πιθάρια, µια 

τοιχογραφία, το διαµέρισµα της βασίλισσας,  µια πισίνα και ένα τµήµα των 

ανακτόρων της Κνωσού, βοηθούν τα παιδιά να κάνουν τη διάκριση µεταξύ 

παρελθόντος και παρόντος και την ακολουθία γεγονότων (Στραταριδάκη, 2006). 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12 – «ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ» 

 
                           1.         ΑΙΩΝΑ 
                           2.   ΠΡΙΝ 
                            3.      ΠΑΛΙΑ 
                            4.         ΚΝΩΣΟΥ 
                           5.          ΤΩΡΑ 
                   6.      ΣΕΙΣΜΟΣ 
                   7.       ΣΗΜΕΡΑ 
                   8.             ΧΡΟΝΙΑ 
 

1. Τώρα είµαστε στον 21ο………………. 

2. Στην Κρήτη …… πολλά χρόνια δεν είχαν αυτοκίνητα ούτε 

µηχανήµατα για να µεταφέρουν τα προϊόντα τους. 

3. Τα…….χρόνια δεν είχανε ψυγεία. 

4. Τα ανάκτορα της………. χτίστηκαν πριν πολλά πολλά χρόνια. 

5. Το αντίθετο του τότε. 

6. Το 1700π.Χ.  ένας τροµερός………….κατέστρεψε τα παλάτια της 

Κνωσού. 

7. Οι επισκέπτες της  Κνωσού …….. µπορούν να θαυµάσουν τις 

ξύλινες κολώνες, τις τοιχογραφίες, τα µεγάλα πιθάρια. 

8.  Πριν πολλά……..ο κάθε Μινωίτης φορούσε το ζώµα. 

 

Η δραστηριότητα αυτή δόθηκε στο στάδιο της προκαταρκτικής χορήγησης σε 

άλλα παιδιά κρίθηκε όµως πως ήταν πολύ δύσκολη για τα παιδιά του δείγµατος και 

δεν αξιολογήθηκε, αλλά, δόθηκε απλά η δυνατότητα να εµπλακούν και να 

αλληλεπιδράσουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 

 

1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Ανασκαφή στην οδό 

 

Ηµεροµηνία ανασκαφής 

 

Αντικείµενο 

 

Υλικό  

 

 

Πέτρα                               γυαλί      

 

Πηλός                               ύφασµα 

 

Μέταλλο                          δέρµα 

 

Άλλο                                κοχύλι 

 

Σχήµα 

 

Σφαιρικό                              τετράγωνο 

 

Κυλινδρικό                          τριγωνικό 



 245 

Κωνικό                                άλλο 

 

Ορθογώνιο 

 

Κατάσταση διατήρησης 

 

Ολόκληρο 

 

Σπασµένο 

 

Ύψος 

 

Χρώµα 

 

∆ιακόσµηση 

 

Περιγραφή 

 

Χρήση 

 

Χρονολόγηση 

 

Αρχαιολόγοι 

 

Ηµεροµηνία καταγραφής 
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2. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

 

Γνωρίζουµε τα προβλήµατά σας και αποφασίσαµε να πάρουµε κάποια µέτρα.  

Γι’ αυτό, καλέσαµε τους Συντηρητές και τους Αρχιτέκτονες να µας 

βοηθήσουν. 

 

ΠΑΙ∆Ι   

  Εγώ… είδα κάποιες πέτρες κοντά στο χωράφι µου και τις µάζεψα για να 

κτίσω µια µάντρα. ∆εν ήξερα ότι απαγορεύεται να τις πάρω…  

 

ΠΑΙ∆Ι   

 Εσύ Λαθρανασκαφέα, δεν ξέρεις ότι είναι παράνοµο αυτό που κάνεις; 

 

ΠΑΙ∆Ι   

 Όταν βρέχει πολύ ή όταν λιώνουν τα χιόνια είναι φυσικό να υπάρχουν 

πληµµύρες! 

 

ΠΑΙ∆Ι   

  Οι άνθρωποι φταίνε που καίνε τα δάση και µπαζώνουν τα ρέµατα! Έτσι η 

βροχή αντί να ποτίζει τη γη ή να γεµίζει µε τα νερά της τα ποτάµια προκαλεί 

καταστροφές!  

 

ΠΑΙ∆Ι   

  Έχετε δίκιο! ∆εν φταίει η Φύση… Να ακούσουµε όµως και τους υπόλοιπους.  

 

ΠΑΙ∆Ι    

  Εσάς τα Κατσίκια σάς κατηγορούν ότι χαλάτε τους τοίχους.  

 

ΚΑΤΣΙΚΙΑ  

∆εν το κάνουµε επίτηδες! Εµείς πηγαίνουµε όπου φυτρώνει τρυφερό χορτάρι! 

 

ΠΑΙ∆Ι   
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  Οι Τουρίστες τι έχουν να πουν; Γιατί δεν σέβεστε το χώρο που επισκέπτεστε; 

Το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι να βγάλετε ωραίες φωτογραφίες! 

 

ΠΑΙ∆Ι    

   Για το Θαλασσινό Νερό, τον Παγετό και τον Αέρα, προτείνω να φτιάξουµε 

στέγαστρα που θα προστατέψουν τα µνηµεία.  

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ  

    Για τη Φωτιά, θα φροντίσουµε να µην υπάρχουν τριγύρω σας ξερά χόρτα και 

κλαδιά που µπορούν εύκολα να ανάψουν.  

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ     

Για τις Πληµµύρες, η µόνη λύση είναι τα έργα αποστράγγισης για να µην 

πληµµυρίζουν οι αρχαιολογικοί χώροι. 

Για τα Κατσίκια, τι προτείνετε;  

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ  

 Θα φτιάξουµε περιφράξεις και έτσι θα πηγαίνουν αλλού να βοσκήσουν. Η 

περίφραξη θα σας προστατέψει και από τον Λιθολόγο. 

 

ΠΑΙ∆Ι       

 Για την Όξινη Βροχή και τα άλλα προβλήµατα που προκαλεί η µόλυνση του 

περιβάλλοντος, τι µπορείς να κάνεις;  

 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ    

Μπορώ να καθαρίσω όσες πέτρες µολύνθηκαν, αλλά αυτό δεν αποτελεί µόνιµη 

λύση. Λύση είναι το καθαρό περιβάλλον. 

 

ΠΑΙ∆Ι 

 Με τους Τουρίστες όµως και τα Σκουπίδια τι γίνεται; Με τα Σπρέι, που είναι 

δύσκολο να τα καθαρίσω; Με τις Μπουλντόζες; Τους Λαθρανασκαφείς; Εγώ δεν 

µπορώ να διορθώσω αυτές τις καταστροφές!  
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ  

 Όλοι αυτοί θα πρέπει να µάθουν να σέβονται τα µνηµεία!  

 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ  

Και ποιος θα τους το µάθει; Το σχολείο;  

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ  

 Το σχολείο, αλλά και εµείς οι αρχαιολόγοι… 
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3. ΠΑΡΑΜΥΘΙ: Η ΜΙΚΡΗ ΠΗΛΙΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΛΙΤΣΑ 
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4. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 Ο πρίγκιπας µε τα_________________________ 
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      Πως ήταν οι Γαλάζιες Κυρίες τότε; 
 
 
 
 

 
 
 

Πως θα ήταν οι Γαλάζιες κυρίες σήµερα; 
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5. ∆ιερεύνηση 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο µινώταυρος 
έτρωγε 7 κορίτσια 
& 7 αγόρια . 

Η Αριάδνη 
βοήθησε το 
Θησέα να 
σκοτώσει τον 
Μινώταυρο. 

Κανείς δεν 
µπορούσε να βγει 
από το λαβύρινθο 
γιατί ήταν 
σκοτεινά. 

Τα φαγητά τους 
τα βάζανε σε 
πέτρες 

Ο Θησέας ξέχασε 
να βγάλει τα 
µαύρα πανιά & ο 
πατέρας του 
νόµιζε πως τον 
έφαγε ο 
Μινώταυρος 

Ο Μινώταυρος 
έτρωγε ανθρώ- 
που & είχε 
πρόσωπο ταύρου 
& σώµα 
ανθρώπου. 

        Στο παλάτι 
έµεναν ο βασιλιάς 
µε την οικογένειά 
του, οι υπηρέτες, 
& οι φρουροί . 

     Ο λαβύρινθος 
είχε πολλούς 
διαδρόµους & 
κανείς δεν 
µπορούσε να 
βγει. 

Τι ξέρω για 
το παλάτι 

της 
Κνωσού 
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4. Το Αλφαβητάρι του Μινωικού Πολιτισµού 

 
Αα 
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Ββ 
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Γγ 
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∆δ 
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Εε 

 

       

 

 

                        Ζζ                             Θθ 
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Ιι 

 

 

Κκ 
 

        

 

 

 



 263 

        

 

 

                                                              Λλ 
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Μµ 
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                                                         Ξξ 
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                                    Οο 
 

     

 

Ππ 
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 269 
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                                                     Ρρ 

     

                                                                

                                                                      Σσ 
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                                   Ττ 
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                                   Φφ 
 

       

                                     Χχ                                     Ψψ 
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5. ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 

 

            Η  νηπιαγωγός λέει στα νήπια: «Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και 

δείτε τους Μινωίτες να κυκλοφορούν στην κεντρική αυλή. Ακολουθήστε τους στις 

αποθήκες και στις επίσηµες αίθουσες, επισκεφτείτε το καλλωπιστήριο της 

βασίλισσας, δοκιµάστε τα φαγητά που ετοιµάζουν στα µαγειρεία. Έπειτα καθώς η 

µέρα θα φτάνει στο τέλος της, πηγαίνετε σε µία από τις µεγάλες αίθουσες όπου έχει 

συγκεντρωθεί η βασιλική οικογένεια και ίσως να βρείτε παρέα να παίξετε µια 

παρτίδα ζατρίκιο». 

 

1. Ποιος λαός κατοικούσε στην Κρήτη την εποχή του χαλκού; 

2. Τι αποθήκευαν τότε στα µεγάλα πιθάρια;  Που αποθηκεύουµε σήµερα τα 

προϊόντα αυτά; 

3. Σκέψου πέντε τροφές που δεν έτρωγαν οι Μινωίτες την εποχή του 

χαλκού. 

4. Ας κλείσουµε τα µάτια µας και ας φανταστούµε τα µινωικά µαγειρεία την 

εποχή του χαλκού. Πάνω στα ξύλινα τραπέζια ποια µαγειρικά σκεύη µπορεί να 

υπάρχουν; 

5. Η αίθουσα του …   Ποιος καθόταν εδώ την εποχή του χαλκού; 

6. Στην αίθουσα του θρόνου οι τοίχοι διακοσµούνται µε τοιχογραφίες που 

εικονίζουν … ποιο ζώο; 

7. Παρατήρησε προσεκτικά την τοιχογραφία. Πώς είναι γνωστή η 

τοιχογραφία;  Γιατί ονοµάζεται έτσι η τοιχογραφία αυτή; 

8.  Παρατήρησε τρία σηµεία στην τοιχογραφία όπου υπάρχουν κρίνα. 

9. Πως ήταν ντυµένος ο πρίγκιπας; Πώς θα ήταν ντυµένος αν ζούσε 

σήµερα; 

10. Οι γαλάζιες….. Πώς ονοµάζεται αυτή η τοιχογραφία;; Πώς ήταν 

ντυµένες οι κυρίες αυτές; Αν ζούσαν σήµερα οι κυρίες αυτές  πως θα ήταν ντυµένες 

και τι κοσµήµατα θα φορούσαν; 

11. Οι τοιχογραφίες που είδαµε στους χώρους του ανακτόρου είναι 

αντίγραφα ή πρωτότυπα; Γιατί; 

12. Φανταστείτε πως θα ήταν τα ανάκτορα πριν το σεισµό. 
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13. Ποιά υλικά χρησιµοποιήθηκαν για να χτιστεί το ανάκτορο της Κνωσού 

την εποχή του χαλκού; 

14.  Τη βόρεια πλευρά του ανακτόρου την προστατεύει σήµερα ένας… 

 

 

 

 

 


