
1 
 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΗΦΑΚΑΚΗ 

 

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: 

Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και 

Ενσώματες-Πολυτροπικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 

 

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: 

Η κατανόηση του ιστορικού χρόνου μέσα από την αξιοποίηση της ιστορικής 

χρονογραμμής και της σωματικής αναπαράστασης. Ένα πρόγραμμα παρέμβασης 

στο μάθημα της Ιστορίας της Δ’ Δημοτικού. 

 

Επόπτρια : Καλλιόπη Τρούλη 

 

Ρέθυμνο, 2020 

 

 



2 
 

Περιεχόμενα 
 

Ευχαριστίες ................................................................................................................... 4 

Περίληψη ...................................................................................................................... 5 

Abstract ......................................................................................................................... 6 

Εισαγωγή ...................................................................................................................... 7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 .............................................................................................................. 8 

1.1 Η Ιστορία ως επιστήμη .......................................................................................... 8 

1.2 Η Ιστορία ως μάθημα στη Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

...................................................................................................................................... 10 

1.3 Βασικές θεωρίες μάθησης στη διδασκαλία της Ιστορίας ................................ 14 

1.4 Παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας και δυσχέρειες στο μάθημα της Ιστορίας

...................................................................................................................................... 18 

1.5 Εναλλακτικές και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας της Ιστορίας ................... 20 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ............................................................................................................ 25 

2.1 Χρόνος: Ορισμός και ερμηνείες .......................................................................... 25 

2.2 Ποικίλες διαστάσεις της έννοιας του χρόνου ..................................................... 27 

2.3 Η έννοια του ιστορικού χρόνου ........................................................................... 30 

2.4 Η κατανόηση του ιστορικού χρόνου από τα παιδιά .......................................... 31 

2.5 Έρευνες σχετικά με την κατανόηση του ιστορικού χρόνου από τα παιδιά ..... 33 

2.5.1 Η εξέλιξη της έννοιας του χρόνου σύμφωνα με τον Jean Piaget ................... 34 

2.5.2 Παλαιότερες έρευνες ......................................................................................... 36 

2.5.3 Νεότερες έρευνες ............................................................................................... 39 

2.6 Ιστορική Χρονογραμμή ....................................................................................... 45 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ............................................................................................................ 52 

3.1 Ενσώματη μάθηση-διδασκαλία .......................................................................... 52 

3.2 Το σώμα ως μέσο επικοινωνίας και διδασκαλίας ............................................. 54 

3.3 Ο ρόλος των σωματικών αναπαραστάσεων ....................................................... 56 

3.4 Το θεατρικό παιχνίδι και οι τεχνικές του ........................................................... 57 

3.5 Παιχνίδι ρόλων με την αξιοποίηση του σώματος και της χρονογραμμής ....... 62 

3.6 Η σημασία του σώματος και του βιώματος στη διαδικασία των μικτών 

ερευνών ....................................................................................................................... 65 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ............................................................................................................ 68 

4.1 Το κίνητρο της επιλογής του θέματος της διδακτικής παρέμβασης ............... 68 



3 
 

4.2 Σκοπός της έρευνας .............................................................................................. 70 

4.3 Ερευνητικά ερωτήματα ....................................................................................... 71 

4.4 Διαδικασία έρευνας .............................................................................................. 72 

4.5 Εργαλεία συλλογής δεδομένων ........................................................................... 74 

4.6 Συμμετέχοντες ...................................................................................................... 75 

4.7 Περιγραφή της αρχικής-διερευνητικής και της τελικής δοκιμασίας (pre-test 

και post-test) ............................................................................................................... 77 

4.8 Περιγραφή της διδακτικής παρέμβασης ........................................................... 81 

4.9 Ανάλυση των δεδομένων ..................................................................................... 94 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ............................................................................................................ 96 

5.1. Αποτελέσματα έρευνας ....................................................................................... 96 

5.2 Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων ......................................................... 96 

5.3 Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής της πειραματικής παρέμβασης ........ 101 

5.4 Συζήτηση μεταξύ του ημερολογίου των παρεμβάσεων και των απαντήσεων 

των ερωτηματολογίων. ............................................................................................ 125 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 .......................................................................................................... 135 

6.1 Συμπεράσματα Έρευνας .................................................................................... 135 

6.2 Περιορισμοί Έρευνας ........................................................................................ 141 

6.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ..................................................................... 142 

Βιβλιογραφία: ........................................................................................................... 144 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ...................................................................................................... 154 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ...................................................................................................... 155 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Ευχαριστίες 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές 

και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις» του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με αυτή τη 

παράγραφο θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν στην εκπόνηση της 

διπλωματικής μου εργασίας και ιδιαίτερα: 

Την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου κ. Καλλιόπη Τρούλη, επίκουρη καθηγήτρια του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, για 

την πολύτιμη βοήθειά της και τη μεγάλη υποστήριξή της καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκπόνησης της εργασίας μου. Οι εύστοχες υποδείξεις της, η καθοδήγησή της και 

κυρίως το άριστο κλίμα ανάμεσά μας, με βοήθησαν να φέρω εις πέρας με ομαλό τρόπο 

την διπλωματική μου εργασία. 

Εκτός της επόπτριάς μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά που αποτέλεσαν 

δείγμα της έρευνάς μου, καθώς και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού, για 

την άριστη συνεργασία και τη μεγάλη τους προθυμία για συμμετοχή στην έρευνά μου. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες, θα ήθελα να απευθύνω σε πρόσωπα του φιλικού και 

οικογενειακού μου περιβάλλοντος για την υπομονή και τη στήριξή τους και κυρίως 

στον πατέρα μου, ο οποίος αν και δεν είναι πλέον στη ζωή, με τη δύναμη που μου 

δίδαξε να έχω, είναι ο λόγος που έφερα εις πέρας την παρούσα εργασία, την οποία και 

αφιερώνω στη μνήμη του. 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Περίληψη 

 

Η Ιστορία, η οποία αποτελεί τη συστηματική μελέτη της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στο παρελθόν, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα του 

Αναλυτικού μας Προγράμματος, διότι φέρνει τους μαθητές σε επαφή με τις ρίζες, τον 

πολιτισμό και το παρελθόν τους. Καθώς μάλιστα, το αντικείμενό της αφορά τα 

ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο παρελθόν, θεωρείται αυτονόητο πως για 

να μπορέσει ένα παιδί να αντιληφθεί πλήρως την Ιστορία, θα πρέπει πρώτα να είναι σε 

θέση να κατανοεί τόσο τον ιστορικό χρόνο όσο και εν γένει τις χρονικές έννοιες.  

Στην παρούσα λοιπόν εργασία, σκοπός είναι να μελετηθεί η κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου στο μάθημα της Ιστορίας της Δ’ Δημοτικού μέσω της αξιοποίησης 

της χρονογραμμής. Στην πειραματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, συμμετείχαν 30 

μαθητές της Δ’ τάξης του δημοτικού, οι οποίοι φοιτούν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο της 

Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρωτίστως, μετρήθηκαν η στάση και 

οι γνωστικές ικανότητες του δείγματος της έρευνας σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας 

και την κατανόηση του ιστορικού χρόνου και έπειτα αναλύθηκαν τα αποτελέσματα με 

το στατιστικό πακέτο SPSS. Παράλληλα, ως εργαλεία της διδακτικής παρέμβασης, 

στην οποία συμμετείχαν 15 μαθητές, χρησιμοποιήθηκαν το ημερολόγιο και η 

παρατήρηση της ερευνήτριας.  

 Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας, δείχνουν πως η κατανόηση του ιστορικού 

χρόνου είναι μία σταδιακή διαδικασία και οι μαθητές, ενώ αντιλαμβάνονται γενικές 

χρονικές έννοιες, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην χρονική τοποθέτηση των ιστορικών 

γεγονότων και στον υπολογισμό των χρονικών τους αποστάσεων. Με βάση αυτά τα 

συμπεράσματα, στο τέλος γίνονται ορισμένες προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

σχετικά με την κατανόηση του ιστορικού χρόνου. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Ιστορικός χρόνος, Χρονογραμμή, Ενσώματη μάθηση, 

Ψυχοκινητικές-βιωματικές δραστηριότητες. 
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Abstract 

 

History, which is the systematic study of human activity in the past, is considered 

one of the most important lessons of our Curriculum, because it brings students in 

contact with their roots, culture and past. However, since its object concerns the 

historical events that took place in the past, it is taken for granted that in order for a 

child to fully understand History, he must first be able to understand both historical 

time and time concepts in general. 

 The aim of this study is to investigate the understanding of historical time in the 

history course of the 4th grade through the utilization of the timeline. The research 

carried out involved 30 students of the 4th grade of primary school, who are studying 

at the 4th Elementary School of Nea Alikarnassos in Heraklion, Crete. First, the attitude 

and cognitive abilities of the research sample on the subject of History and the 

understanding of historical time were measured and then the results were analyzed with 

the statistical package SPSS. At the same time, the diary and the researcher's 

observation were used as tools of the didactic intervention, in which 15 students 

participated.  

Overall, the results of the research show that the understanding of historical time is 

a gradual process and students, while understanding general time concepts, face 

difficulties in the temporal placement of historical events and in calculating their time 

distances. Based on these conclusions, some suggestions are made for future research 

on understanding historical time. 

 

 Keywords: Historical time, Timeline, Tangible learning, Psychomotor-experiential 

activities. 
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Εισαγωγή 

 

Το μάθημα της Ιστορίας, αποτελεί ένα θεμελιώδες αντικείμενο στη σύγχρονη 

εκπαίδευση, καθώς θέτει τα θεμέλια για να γνωρίσουν οι μαθητές κατά κύριο λόγο το 

παρελθόν και τον πολιτισμό τους. 

  Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, αποτελούν τις τρεις βαθμίδες του χρόνου, 

επάνω στις οποίες οικοδομείται η χρονική συνέχεια του σύμπαντος. Δεδομένου ότι 

είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, για να μπορέσει κάποιος να 

αντιληφθεί τον παροντικό χρόνο θα πρέπει πρώτα να γνωρίζει την ιστορία του, δηλαδή 

το παρελθόν του (Μπάρλα, 2016: 14). Η παραπάνω ανάγκη, έχει προωθήσει σε 

σημαντικό βαθμό τη διαδικασία αξιολόγησης της κατανόησης του ιστορικού χρόνου 

από τα παιδιά, κυρίως στη Πρωτοβάθμια, αλλά και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Κάνοντας μία σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, το θέμα της κατανόησης 

του ιστορικού χρόνου από τα παιδιά, έχει απασχολήσει εδώ και τουλάχιστον δύο 

αιώνες τους μελετητές. Ενδεικτικά, κάποιες από τις έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με 

την κατανόηση του ιστορικού χρόνου από μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

είναι των Oakden & Sturt (1922), Kelty (1925), Harrison (1934), Friedman (1944), 

Poster (1973), West (1981), Barton & Levstik (1996), Hoodless (1998), Barton (2002), 

Lorenc et al (2012) και de Groot-Reuvekamp, Ros, van Boxtel & Oort (2017). 

Η παρούσα λοιπόν εργασία, έρχεται να προσθέσει το δικό της λιθαράκι στο έργο 

της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την κατανόηση του ιστορικού χρόνου, 

προτείνοντας ως μέσο διδασκαλίας του την αξιοποίηση της χρονογραμμής και των 

σωματικών αναπαραστάσεων και απαντώντας στο ερώτημα εάν οι μαθητές μικρής 

ηλικίας μπορούν μέσω αυτών των δραστηριοτήτων να αντιληφθούν καλύτερα τον 

ιστορικό χρόνο και τις χρονικές έννοιες, αλλά και να αποκτήσουν κίνητρο για μάθηση. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο 1ο κεφάλαιο της εργασίας, θα γίνει λόγος για την 

Ιστορία ως επιστήμη και ως μάθημα, στο 2ο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την έννοια 

του χρόνου και συγκεκριμένα με τον ιστορικό χρόνο και την κατανόησή του από τα 

παιδιά, ενώ στο 3ο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην ενσώματη μάθηση και στις 

χρονογραμμές. Προχωρώντας στο ερευνητικό μέρος, στο 4ο κεφάλαιο, θα γίνει λόγος 

για τη μεθοδολογία της έρευνας, στο 5ο κεφάλαιο θα αναλυθούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας, ενώ η εργασία θα κλείσει με το 6ο κεφάλαιο, όπου θα παρατεθούν τα 

συμπεράσματα, οι περιορισμοί της έρευνας και οι μελλοντικές μας προτάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Η Ιστορία ως επιστήμη 

 

Η Ιστορία, επίσημα αναγνωρισμένη ως επιστημονικός κλάδος από τον 19ο αιώνα, 

είναι η επιστήμη που μελετάει τα γεγονότα και τη ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια 

του παρελθόντος (Βόγλη, 2015: 14). Παρά το σύντομο αυτόν ορισμό όμως, θα 

μπορούσαμε να πούμε πως κατά καιρούς υπήρξαν διάφορες απόπειρες προσδιορισμού 

της.  

Ενδεικτικά, ο Γάλλος ιστορικός H. Marrou, ισχυρίζεται ότι «Ιστορία είναι η 

επιστημονικά επεξεργασμένη γνώση του ανθρώπινου παρελθόντος» (Ψαράς, 2001: 

13), ενώ σύμφωνα με ένα συνέδριο στο Cambridge το 2000, η Ιστορία είναι η επιστήμη 

που μέσω του παρελθόντος δίνει απαντήσεις στο παρόν, λύνει σύγχρονα προβλήματα 

και οδηγεί στη συνειδητοποίηση της σημερινής πραγματικότητας και στη δόμηση μιας 

νέας θεώρησης των πραγμάτων μέσα από την κατανόηση του παρελθόντος 

(Παπαντώνη, 2011: 10). 

Η Ιστορία ως επιστήμη, εκτός από τα εκάστοτε γεγονότα ιστορικής σημασίας, έχει 

ως αντικείμενα μελέτης της, την σχέση που αναπτύσσουν οι άνθρωποι και τα κράτη 

μεταξύ τους, τον τρόπο που σκέφτονται, αλλά και τον τρόπο που οργανώνουν τις 

κοινωνίες τους (Σκουνάκη & Τζαμαλή, 2011: 4). Πιο συγκεκριμένα, ένας ιστορικός 

μελετάει τι έγινε στο παρελθόν, που έγινε, με ποιόν τρόπο και τι συνέπειες είχε 

(Σκουνάκη & Τζαμαλή, 2011: 4). 

Για να συναντήσουμε τις ρίζες της Ιστορίας, θα πρέπει να ανατρέξουμε αρκετά πίσω 

στο παρελθόν. Ως πατέρες της Ιστορίας, θεωρούνται τα πρότυπα της δυτικής 

ιστοριογραφίας, ο Θουκυδίδης και ο Ηρόδοτος τον 5ο αι π.Χ. Ωστόσο, στην αρχαιότητα 

συναντάμε και άλλους συγγραφείς που αργότερα θεωρήθηκαν ιστορικοί, όπως είναι ο 

Πλούταρχος και ο Ξενοφώντας, οι οποίοι με τη σειρά τους, έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την καταγραφή των γεγονότων της σύγχρονής τους πραγματικότητας. 

Βέβαια, αν και η Ιστορία ως αναλυτική έρευνα ξεκινάει από την Αρχαία Ελλάδα, δεν 

θα πρέπει να παραβλέψουμε πως υπήρχαν και άλλες αρχαίες κοινωνίες που μετέπειτα 

μελέτησαν το παρελθόν τους, όπως είναι οι Κινέζοι και οι Αιγύπτιοι (Σκουνάκη & 

Τζαμαλή, 2011: 4). 

Φτάνοντας στην πιο σύγχρονη πραγματικότητα, ήδη πριν από τον 19ο αιώνα είχαν 

ιδρυθεί ιστορικά τμήματα στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης (Βόγλη, 2015: 14).  Μέχρι 
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τότε, υπήρχαν δύο βασικοί τρόποι καταγραφής της ιστορίας, ένας αρχαιογνωστικός και 

ένας λογοτεχνικός (Νταβαρίνος, 2016). 

 Από τις αρχές όμως του 19ου αιώνα, πραγματοποιείται στον Δυτικό κόσμο μια 

ριζική αλλαγή του τρόπου γραφής, έρευνας και διδασκαλίας της Iστορίας, καθώς 

αρχίζει η μετατροπή της σε επιστημονικό κλάδο. H εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που 

ακολούθησε, είχε ως πυρήνα της το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, το οποίο ιδρύθηκε 

το 1810, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ανώτερης και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, στην οποία αποσκοπούσε ο εκπαιδευτικός μεταρρυθμιστής Wilhelm von 

Humboldt (Νταβαρίνος, 2016). 

Ουσιαστικά, το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, επεδίωκε η διδασκαλία της Ιστορίας 

να αναδύεται μέσα από την έρευνα, με σκοπό να υπάρξει μία ολιστική πνευματική 

παιδεία. Έχοντας αυτόν το στόχο, το 1825 κλήθηκε να διδάξει στο Πανεπιστήμιο του 

Βερολίνου ο Γερμανός ιστορικός Leopold von Ranke (Vierhaus, χ.χ). 

O Leopold von Ranke, ακολούθησε μία κριτική μέθοδο, προτρέποντας τους 

μελλοντικούς ιστορικούς να προβαίνουν σε αυστηρές διατυπώσεις στην καταγραφή 

της Ιστορίας και να περιορίζονται στην περιγραφή των γεγονότων, απέχοντας από κάθε 

είδους αξιολόγηση του παρελθόντος (Vierhaus, χ.χ.) 

Παράλληλα, ο L.v.Ranke, υπήρξε ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος της πρώτης 

προσπάθειας καταγραφής της Ιστορίας με επιστημονικούς όρους, αλλά και ο ιδρυτής 

του λεγόμενου ιστορισμού, μίας νέας φιλοσοφίας και θεωρίας της Ιστορίας 

(Νταβαρίνος, 2016).  

Σύμφωνα με την παράδοση του θετικιστικού ιστορισμού, του Leopold von Ranke, 

τον 19ο αιώνα, γίνεται μια πρώτη προσπάθεια η Ιστορία να γραφτεί με επιστημονικούς 

όρους, όπου η έννοια «γεγονός» εντάσσεται μέσα σε μία αυστηρή οριοθέτηση και 

δίνεται έμφαση στο μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός, αγνοώντας την κοινωνική 

και οικονομική πλευρά της Ιστορίας (Vierhaus, χ.χ.). 

Ωστόσο, στο τέλος του 19ου αιώνα ο ιστορισμός σταδιακά άρχισε να παρακμάζει 

και να δίνεται από τους ιστορικούς μεγαλύτερη έμφαση στην ερμηνεία παρά στην απλή 

περιγραφή του κόσμου, καθώς τα ιστορικά γεγονότα έπαψαν να θεωρούνται «α-

προϋπόθετα» και η αντικειμενικότητα της θετικιστικής παράδοσης αντικαταστάθηκε 

από τη σχετικότητα (Φωτεινός, 2011: 4). Άλλωστε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια 

εξ ολοκλήρου αντικειμενική Ιστορία, δεδομένου ότι ο κάθε ιστορικός θέτει 

διαφορετικά ερωτήματα και προσεγγίζει με βάση τη δική του οπτική γωνία την 

πραγματικότητα. 
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Στη συνέχεια, ενάντια στον θετικισμό εμφανίστηκε η αναλιστική προσέγγιση με 

πρωτοπόρο το περιοδικό «Annales d'histoire economique et sociale», το οποίο ίδρυσαν 

ο Lucien Febvre, ο Marc Bloch και ο Fernand Braudel, με σκοπό την σύνδεση της 

Ιστορίας με άλλες επιστήμες, όπως είναι η γεωγραφία και η κοινωνιολογία (Iggers, 

2006: 73). Τα Annales του 20ου αιώνα, φαίνεται πως θεράπευσαν τα προβλήματα του 

θετικισμού, καθώς ενέταξαν την ιστοριογραφία στην μετανεωτερική της περίοδο.  

Όπως μας αναφέρει ο Δημήτρης Φωτεινός, με το κίνημα των Annales, 

αμφισβητήθηκε η μονοδιάστατη ιστορική επιστήμη, η αντικειμενική έρευνα, αλλά και 

η αντικειμενική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως 

έγινε ένας ολικός απεγκλωβισμός του ιστορικού πλαισίου που εστίαζε στο «γεγονός». 

Η απομάκρυνση από τον ιστορικισμό πραγματώνεται ουσιαστικά με την 

μετανεωτερική τροπή της ιστορικής γραφής, όπου πλέον ως γεγονότα θεωρούνται τα 

πάντα, χωρίς να είναι ανεξάρτητες μεταβλητές αλλά βασιζόμενα σε κοινωνικές ή 

εξουσιαστικές προϋποθέσεις (Φωτεινός, 2011: 7). 

Η Ιστορία λοιπόν, στο μετανεωτερικό της πλαίσιο, απεγκλωβισμένη από την 

θετικιστική προσέγγιση και την προσέγγιση των Annales, δίνει την ευκαιρία 

πολλαπλών αναγνώσεων, καθιστώντας το παρελθόν «ανοιχτό». Σύμφωνα με την 

μετανεωτερική προσέγγιση, η οποία στηρίζεται στις θέσεις των Annales, 

αποδεχόμαστε ότι ο εκάστοτε ιστορικός μπορεί να αφηγείται τα γεγονότα βασισμένος 

σε προσωπικές προτιμήσεις, θεωρώντας δεδομένο πως εμείς ως αναγνώστες δεν 

μπορούμε να εκλάβουμε την ανάγνωση των γεγονότων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ενώ 

από τη μελέτη ηγετών μεταβαίνουμε στη μελέτη απλών ανθρώπων (Britannica, χ.χ). 

Για την άρση λοιπόν του αδιεξόδου που γεννά η πλήρης αντικειμενοποίηση των 

γεγονότων του θετικισμού, αλλά και η πλήρης σχετικότητα της μετανεωτερικής 

προσέγγισης, προτείνεται στην καταγραφή της Ιστορίας να υπάρχει «σε ισορροπημένο 

βαθμό η ιστορική αφήγηση με την εξηγητική θεωρία» (Φωτεινός, 2011: 11).  

1.2 Η Ιστορία ως μάθημα στη Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Η Ιστορία και η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της, είναι ευρέως διαδεδομένη ήδη 

από τα αρχαία χρόνια, καθώς αποτέλεσε ένα από τα κυριότερα αντικείμενα μελέτης 

όλων των εποχών.  

Στο υπάρχον εκπαιδευτικό μας σύστημα, η Ιστορία εξακολουθεί να αποτελεί ένα 

μάθημα μείζονος σημασίας είτε ως μάθημα της γενικής παιδείας, είτε ως μάθημα 
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κατεύθυνσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές τόσο στην πρωτοβάθμια, 

όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους, καλούνται να γνωρίσουν το παρελθόν, 

τον πολιτισμό τους και τα κατορθώματα των προγόνων τους, προκειμένου να 

διαμορφώσουν μία ολιστική άποψη για το παρόν τους. 

Ο καθηγητής του Harvard, J. Bruner, ισχυριζόταν ότι οι μαθητές έχουν την 

ικανότητα να διδαχτούν και να κατανοήσουν την Ιστορία από πολύ μικρή ηλικία, ενώ 

με βάση έρευνες σχετικά με την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των εφήβων, τα παιδιά 

είναι σε θέση να αντιληφθούν τη μεθοδολογία και τις διδαχές του μαθήματος ήδη από 

την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Παπαντώνη, 2011: 18). 

Όσον αφορά τους στόχους του μαθήματος της Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο, θα 

λέγαμε πως σήμερα είναι διαφορετικοί από εκείνους που ίσχυαν στο παρελθόν. 

Παλαιότερα, στόχος της διδασκαλίας της Ιστορίας ήταν να καλλιεργηθεί: (α) η 

φιλοπατρία και το συναίσθημα του «ανήκειν», (β) να εξαλειφθεί ο εθνικισμός και (γ) 

να αποκρουστεί ο διεθνισμός που αντιτίθεται στην ιδέα του έθνους, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν προωθούνταν η ειρηνική συμβίωση των κρατών (ο.π: 21). 

Ωστόσο, στη σημερινή εποχή, με την εισαγωγή της Ιστορίας στην εκπαίδευση, 

επιδιώκεται σύμφωνα με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών, μια 

γενικότερη ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης και σκέψης που αφορά τόσο την 

κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την μελέτη των αιτιών και των 

συνεπειών τους, όσο και την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς εντός 

συγκεκριμένων περιστάσεων, που οδηγεί στην καλύτερη εμπέδωση του παρόντος και 

στην πρόληψη επανάληψης ιστορικών λαθών στο μέλλον. Δηλαδή, σε σύγκριση με το 

παρελθόν, πλέον στο μάθημα της Ιστορίας, δίνεται περισσότερο έμφαση στη 

καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης και της ιστορικής σκέψης των μαθητών όλων 

των βαθμίδων (ο.π: 21).  

Αυτή η ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης για την οποία κάναμε λόγο, σχετίζεται 

με τη σύνδεση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, ενώ ως έννοια 

χωρίζεται σε 4 τύπους κατά το πρόγραμμα σπουδών της Ιστορίας. 

Στην παραδοσιακή ιστορική συνείδηση, το παρελθόν λειτουργεί δεσμευτικά 

σχετικά με το παρόν και το μέλλον, στην παραδειγματική ιστορική συνείδηση 

κυριαρχεί η ιδέα ότι η φύση του ανθρώπου παραμένει αναλλοίωτη και έτσι η γνώση 

του παρελθόντος είναι πολύ σημαντική για το μέλλον, στην κριτική ιστορική 

συνείδηση προσεγγίζουμε την Ιστορία μέσα από αντιθετικά δίπολα, όπως το δίπολο 

των νικητών και των ηττημένων, ενώ τέλος η γενετική ιστορική συνείδηση σχετίζεται 
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με την ιστορική σκέψη και προσεγγίζει αναστοχαστικά τον ιστορικό λόγο (Πολυμέρης, 

Κασβίκης, Κόκκινος, Κουλούρη, Παληκίδης, Τσάφος, 2018: 4). 

Αντίστοιχα, όσον αφορά την έννοια της ιστορικής σκέψης, θα λέγαμε πως 

ταυτίζεται με την κριτική σκέψη, η οποία θεωρείται ένας συνδυασμός ψυχολογικών 

και νοητικών δεξιοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από το μάθημα της 

Ιστορίας (Πολυμέρης, Κασβίκης, Κόκκινος, Κουλούρη, Παληκίδης, Τσάφος, 2018: 5). 

Βέβαια, οι στόχοι του μαθήματος, μεταβάλλονται ανάλογα με την εκπαιδευτική 

βαθμίδα στην οποία βρισκόμαστε και πιο συγκεκριμένα με βάση την τάξη στην οποία 

διδάσκεται το μάθημα. Για παράδειγμα, διαφορετικούς διδακτικούς στόχους έχει το 

μάθημα της Ιστορίας στην Δ’ Δημοτικού και διαφορετικούς στη Β’ Λυκείου. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας, όπως 

είπαμε, είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης.   

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανάμεσα στους γενικούς στόχους του μαθήματος, 

σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ, εντάσσουμε τη κατανόηση του χώρου, του χρόνου και εν 

γένει των βασικών ιστορικών εννοιών, την επαφή με την τοπική εθνική κληρονομιά, 

το ενδιαφέρον για τα αρχαία και τα βυζαντινά χρόνια αλλά και τον σεβασμό προς όλων 

των ειδών τους πολιτισμούς (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003).  

Παράλληλα, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι νέοι μπορούν πλέον να 

αποκτήσουν πιο εξειδικευμένες ιστορικές γνώσεις όπως να γνωρίζουν τα στάδια της 

εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση του 

γεωγραφικού παράγοντα, του οικονομικού και της κοινωνικής οργάνωσης, να κρίνουν 

αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία των πολιτισμών και να μελετήσουν αναλυτικά 

κομβικής σημασίας ιστορικά γεγονότα, όπως είναι η ίδρυση των ελληνιστικών 

βασιλείων. 

Δεδομένου όμως, ότι στην παρούσα έρευνα μας ενδιαφέρουν οι στόχοι της 

διδασκαλίας της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αξίζει να αναφερθούν 

αναλυτικά κάποιοι από αυτούς τους στόχους του μαθήματος. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι 

μαθητές της Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ του δημοτικού θα πρέπει μεταξύ άλλων: 

➢ Να αναπτύξουν την ικανότητα της κατανόησης του χρόνου και της χρήσης των 

σχετικών όρων (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003).  

➢ Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες ευρύτερης και μερικότερης 

αναφοράς, να τις συσχετίζουν και να καταλήγουν σε δυνητικές γενικεύσεις (ΦΕΚ-

ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003).  
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➢ Να γνωρίσουν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις της ελληνικής Ιστορίας από 

την αρχαιότητα ως σήμερα, καθώς και στοιχεία της Ιστορίας των άλλων πολιτισμών 

και λαών και να τα συσχετίζουν (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003).  

➢ Να βιώσουν την αλλαγή που συντελείται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων 

σε διάστημα µακρών χρονικών περιόδων (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003). 

➢ Να εξοικειωθούν µε την ορολογία της ιστορικής επιστήμης και να αποκτήσουν 

το αναγκαίο λεξιλόγιο  (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003). 

➢ Να αποκτήσουν εθνική συνείδηση, αγάπη για τη χώρα τους και διάθεση 

ειρηνικής συνύπαρξης, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης µε τους γειτονικούς 

λαούς. Να γνωρίσουν τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των ανθρώπων στην 

ιστορική πορεία τους (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003). 

➢ Να θέτουν ερωτήσεις και να δίνουν απαντήσεις σχετικές µε τη διδασκόμενη 

ιστορική ύλη. Να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν απλές ιστορικές 

πληροφορίες μέσα από µία ποικιλία πηγών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ή άλλα 

μέσα για να ανακοινώνουν απλά ιστορικά θέματα (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003). 

➢ Να ασκηθούν στο να οργανώνουν και να ανακοινώνουν την ιστορική τους 

γνώση και άποψη προφορικά ή γραπτά, µέσω διαφόρων τεχνικών του περιγραφικού, 

αναφορικού λόγου (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003). 

Επιπλέον, όσον αφορά, συγκεκριμένα την Δ’ Δημοτικού, που θα αποτελέσει το 

δείγμα της έρευνάς μας, αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με τον ΦΕΚ το αντικείμενο 

μελέτης της Ιστορίας στη συγκεκριμένη τάξη είναι τα Γεωμετρικά, τα Αρχαϊκά, τα 

Κλασικά και τα Ελληνιστικά χρόνια και ως γενικός στόχος είναι οι μαθητές να 

εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας και να ευαισθητοποιηθούν για τα κατορθώματα 

της παρελθόντος, έχοντας ως διαθεματικές ενότητες διδασκαλίας τις έννοιες του χώρου 

και του χρόνου (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003). 

Επομένως, το μάθημα της Ιστορίας και στις δύο βαθμίδες, μπορεί να συμβάλει 

εξίσου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας των παιδιών, στη διανοητική τους 

ανάπτυξη, στην διαμόρφωση της κριτικής τους σκέψης, στην καλλιέργεια υπεύθυνων 

πολιτών, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων παρουσίασης και πειθούς 

(Παπαντώνη, 2011: 18). 

 Τέλος, εκείνο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι πως πολλές φορές η 

Ιστορία μπορεί να επηρεάζεται από πολιτικούς παράγοντες και ιδεολογίες, με 

αποτέλεσμα να χρειάζεται να στεκόμαστε κριτικά στην ανάγνωσή της σε οποιαδήποτε 

βαθμίδα και αν βρισκόμαστε. 
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1.3 Βασικές θεωρίες μάθησης στη διδασκαλία της Ιστορίας  

 

Πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις αναπτύσσονται και διατηρούνται μέχρι τις μέρες 

μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να διδάσκει το 

αντικείμενό του έτσι ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός και κατανοητός από 

τα παιδιά. 

Οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις, δίνουν την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να 

επιλέξει την πιο ωφέλιμη κατά τη γνώμη του προσέγγιση ή να τις συνδυάσει 

προκειμένου να οργανώσει αποτελεσματικά την εκπαιδευτική του διαδικασία και να 

μεταδώσει τις γνώσεις του με τον καλύτερο τρόπο (Κορομπίλη & Τόγια, 2015: 1). 

Βέβαια, για να μιλήσουμε για τις θεωρίες μάθησης, θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε 

τι νοείται ως μάθηση.  

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Robert Mills Gagné (1975), η μάθηση ορίζεται ως «μία 

διαδικασία με την οποία οι διάφοροι οργανισμοί τροποποιούν ή αλλάζουν τη 

συμπεριφορά τους σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα με τέτοιο τρόπο ώστε η ίδια 

μεταβολή να μη χρειαστεί να ξανασυμβεί σε ανάλογη περίπτωση» (Παπαντώνη, 

2011:24).  

Όσον αφορά συγκεκριμένα τις θεωρίες μάθησης, θα μπορούσαμε να τις ορίσουμε 

ως ολοκληρωμένες συστηματικά απόψεις, μέσω των οποίων οι άνθρωποι έρχονται σε 

επαφή με το περιβάλλον τους και έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν με πιο 

αποτελεσματικό τρόπο, στηριζόμενοι σε εμπειρικά δεδομένα για να ερμηνεύσουν το 

πώς και το γιατί συμβαίνει κάτι (Κομματάς, 2009: 15). 

Όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης, στοχεύουν στο να δώσουν απάντηση 

σε οντολογικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές ερωτήσεις. Οι οντολογικές 

ερωτήσεις σχετίζονται με την πραγματικότητα και τη φύση όσων γνωρίζουμε, οι 

επιστημολογικές σχετίζονται με τη σχέση του υποκειμένου και της γνώσης, ενώ οι 

μεθοδολογικές, αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναζητάει τη γνώση 

όποιος επιθυμεί να διδαχτεί (Κορομπίλη, Τόγια, 2015: 1). 

Σχετικά με τους παράγοντες της μάθησης, θα μπορούσε κανείς να τους κατατάξει 

σε 3 μεγάλες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν: (α) τις ικανότητες, τα 

κίνητρα και τις δυνατότητες των μαθητών, (β) τις εμπειρίες και την ικανότητα 

προσαρμογής τους και (γ) την ατμόσφαιρα εντός της σχολικής τάξης και τη σχέση τους 

με τον διδάσκοντα (Κομματάς, 2009: 12). 
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Στη συνέχεια, πρόκειται να παρουσιαστούν εν συντομία οι πιο αντιπροσωπευτικές 

θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα οι πιο δημοφιλείς θεωρίες 

μάθησης στην διδασκαλία της Ιστορίας. Πρόκειται για τις συμπεριφοριστικές, τις 

γνωστικές και τις ανθρωπολογικές θεωρίες μάθησης. 

1. Συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης: 

Στις συμπεριφοριστικές θεωρίες, «η μάθηση και η απόκτηση της γνώσης είναι 

αποτέλεσμα συνεξαρτήσεων ανάμεσα στα ερεθίσματα που δέχεται το άτομο από το 

περιβάλλον του και τις αντιδράσεις του στα ερεθίσματα αυτά. Δηλαδή, η συμπεριφορά 

του ατόμου ελέγχεται και διαμορφώνεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες» 

(Παπαντώνη, 2011:25).   

Ουσιαστικά δηλαδή, στον συμπεριφορισμό, όλα λειτουργούν με βάση τη δυαδική 

σχέση ερέθισμα-αντίδραση. Για να μπορέσει ο δάσκαλος να επιτύχει αυτό που κρίνει 

ως σημαντικό αποτέλεσμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο ερέθισμα. Ένα 

παράδειγμα συμπεριφορισμού θα μπορούσε να είναι όταν ένας δάσκαλος λέει στον 

μαθητή του πως αν μάθει το μάθημα της Ιστορίας τότε θα του δώσει μία σοκολάτα. Σε 

αυτή την περίπτωση το ερέθισμα είναι η σοκολάτα και η αντίδραση, δηλαδή το 

επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι ο μαθητής να μάθει την Ιστορία.  

Ο συμπεριφορισμός, είναι μια θεωρία μάθησης που κυριάρχησε για περισσότερα 

από 50 χρόνια στην εκπαίδευση και βασίζεται στον λογικό εμπειρισμό, όπου η μάθηση 

επέρχεται μέσω της εμπειρίας (Παπαντώνη, 2011:25).  

Για την ακρίβεια, οι συμπεριφοριστές, θεωρούν πως ο άνθρωπος είναι ένα παθητικό 

ον και μόνο αν υπάρχει η κατάλληλη διαχείριση των περιβαλλοντικών συνθηκών, 

μπορεί να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα (Κομματάς, 2009: 17). 

Ανάμεσα στις συμπεριφοριστικές τεχνικές, βρίσκουμε μεταξύ άλλων, την 

διαδικασία της επιδοκιμασίας και της επανάληψης, με αποτέλεσμα στο μάθημα της 

Ιστορίας να συναντάμε συμπεριφοριστικά μοτίβα όπως είναι η αποστήθιση και η 

συνεχόμενη επανάληψη του μαθήματος, η επαναδιατύπωση του κεφαλαίου ή ακόμα 

και η δραματοποίηση του υλικού (Παπαντώνη, 2011:25). 

Ο καθηγητής της Ιστορίας, εάν επιλέξει να κινηθεί σε ένα συμπεριφοριστικό μοτίβο 

μάθησης, θα πρέπει να παρέχει ερεθίσματα στον μαθητή με σκοπό να επιτύχει την 

επιθυμητή του αντίδραση. Σύμφωνα με την Παπαντώνη, αν το παιδί είναι σε θέση να 

κατανοεί, να συσχετίζει και να ερμηνεύει τα ιστορικά γεγονότα, τότε ο καθηγητής 

μπορεί να το επιδοκιμάσει προκειμένου να το ενθαρρύνει να συνεχίσει ή να το 

αποδοκιμάσει προκειμένου να το κινητοποιήσει (Παπαντώνη, 2011:25). 
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Στη συνέχεια, θα παραθέσω ένα ακόμα παράδειγμα συμπεριφορισμού από τον 

Νικόλαο Κομματά, που δείχνει την αλληλεξάρτηση υποκειμένου-περιβάλλοντος και 

δίνει έμφαση στο ερέθισμα και στην αντίδραση μέσω της αποδοκιμασίας και της 

επιδοκιμασίας. 

Παράδειγμα συμπεριφορισμού στη διδασκαλία της Ιστορίας: 

-Καθηγητής: Ποιος έχασε στη μάχη του Μαραθώνα; 

-Μαθητής: Ο Ομέρ Βριώνης. 

-Καθηγητής: Όχι, Προσπάθησε πάλι. 

-Μαθητής: Οι Πέρσες. 

-Καθηγητής: Μπράβο! (Κομματάς, 2009: 18). 

Σε αυτό το παράδειγμα, ο μαθητής δεν έχει τον έλεγχο, προσπαθεί να αποκτήσει 

σταδιακά τη γνώση ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας, ακολουθεί συγκεκριμένα 

βήματα και μέσα από την αξιολόγηση διαπιστώνεται η πρόοδός του (Κομματάς, 2009: 

19). 

Με άλλα λόγια, σε αυτό το μοντέλο, η μάθηση προέρχεται μέσω ερεθισμάτων και 

αντιδράσεων, ο δάσκαλος έχει τον πλήρη έλεγχο της διδασκαλίας, η γνώση είναι ίδια 

για όλους τους μαθητές, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως παθητικά όντα, υπάρχει 

επισήμανση του σωστού και του λάθους, καθώς επίσης και επιβράβευση ή 

επιδοκιμασία (Παπαντώνη, 2011:25-26). 

Ο καθηγητής της Ιστορίας, στις συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης, θα πρέπει να 

θέτει σαφείς στόχους στους μαθητές του και να δίνει τα κατάλληλα ερεθίσματα, 

προκειμένου να λαμβάνει τις αντιδράσεις που επιθυμεί. 

Κύριοι εκφραστές αυτής της θεωρίας είναι ο Pavlov, ο οποίος ισχυρίζεται πως ένα 

επαναλαμβανόμενο ερέθισμα μπορεί να προκαλέσει μια μετρήσιμη αντίδραση, καθώς 

και ο Thorndike με τον Skinner, οι οποίοι υποστηρίζουν πως κάποιος μπορεί να μάθει 

όταν τα στοιχεία μάθησης δεν απέχουν πολύ χρονικά και όταν η μάθηση γίνεται 

βαθμιαία (Παπαντώνη, 2011: 26).  

2. Γνωστικές θεωρίες μάθησης: 

Οι γνωστικές θεωρίες μάθησης, δίνουν έμφαση στη μνήμη, στο μυαλό, στο κίνητρο 

και γενικότερα στις εσωτερικές διεργασίες του ανθρώπου. Εξαιτίας αυτής της έμφασης 

στη μνήμη και στο μυαλό, η σημασία των συγκεκριμένων θεωριών κρίνεται ιδιαίτερα 

κομβική για το μάθημα της Ιστορίας, καθώς θα έλεγε κανείς ότι αποτελεί το κυριότερο 

μάθημα απομνημόνευσης. 
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Σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες, οι πληροφορίες που δεχόμαστε από το 

περιβάλλον μας, γίνονται αντιληπτές μέσω των αισθήσεων και αποθηκεύονται αρχικά 

στην βραχυπρόθεσμη και έπειτα στην μακροπρόθεσμη μνήμη του εγκεφάλου μας 

(Κομματάς, 2009: 22). 

Οι γνωστικές θεωρίες διακρίνονται σε 2 διδακτικές προσεγγίσεις: α) στη διδασκαλία 

που βασίζεται στη θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών και β) στη διδασκαλία που 

βασίζεται στη θεωρία του κονστρουκτιβισμού (ο.π: 22). 

Η θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών, δίνει έμφαση στον τρόπο με τον 

οποίο ένα άτομο ερμηνεύει μια πληροφορία. Ουσιαστικά, οι μαθητές διδάσκονται τον 

τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μαθαίνουν, γνωρίζουν τι θα διδαχτούν, με ποιον τρόπο 

και για ποιόν λόγο, διδάσκονται πως θα επεξεργάζονται τις γνώσεις τους, καθώς 

επίσης, ο διδάσκοντας τους βοηθάει σε οποιαδήποτε είδους επεξεργασία (Κομματάς, 

2009: 23). 

Από την άλλη, η διδασκαλία που βασίζεται στον κονστρουκτιβισμό, δίνει έμφαση 

στην ικανότητα των ανθρώπων να κατανοούν με έναν δικό τους μοναδικό τρόπο τα 

γεγονότα, μέσα από τις εμπειρίες και τον αναστοχασμό τους. Σε αντίθεση με τον 

συμπεριφορισμό, οι μαθητές είναι ενεργά υποκείμενα, δίνουν έμφαση στη συνεργατική 

μάθηση, αποδέχονται τις πολλαπλές απόψεις και τις διαφορετικές ερμηνείες ενός 

γεγονότος, ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση, αυτοαξιολογούνται και γίνονται πιο 

έμπειροι (ο.π: 23). 

Κύριοι εκφραστές αυτών των θεωριών, είναι ο Bandura, ο οποίος δίνει έμφαση στην 

κοινωνική μάθηση και ισχυρίζεται ότι το παιδί μαθαίνει μέσω της παρατήρησης του 

κόσμου και ο Gagne, ο οποίος θεωρεί ότι κάθε νέα γνώση συνδέεται με την 

προηγούμενη, καθώς το άτομο αλληλοεπιδρά διαρκώς με το περιβάλλον του (ο.π: 23). 

Όσον αφορά το μάθημα της Ιστορίας, επειδή απαιτείται η εκμάθηση ιστορικών 

γεγονότων και χρονολογιών, οι γνωστικές θεωρίες βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση, 

διότι δίνεται έμφαση στην ιεραρχική, σημασιολογική και χρονολογική τοποθέτηση των 

γεγονότων μέσα από τη νοητική επεξεργασία και την απομνημόνευση (Παπαντώνη, 

2011: 28-29).  

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι προωθείται η στείρα γνώση και η αποστήθιση. Μέσα 

από την επεξεργασία των ιστορικών πληροφοριών, μπορεί να καλλιεργηθεί η κριτική 

σκέψη και ο μαθητής να διαμορφώσει τη δική του άποψη. Ωστόσο, η συγκράτηση 

βασικών ιστορικών γεγονότων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη 
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ιστορικής συνείδησης και σκέψης, κάτι που όπως είδαμε θεωρείται σύμφωνα με το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ, ως ο κυριότερος σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας. 

3. Ανθρωπολογικές θεωρίες μάθησης: 

Στις ανθρωπολογικές θεωρίες, κύριο χαρακτηριστικό είναι η πρόσληψη του 

ανθρώπου ως μια ενιαία ολότητα, όπου η μάθηση διεξάγεται μέσω εσωτερικών 

διεργασιών και στοχεύει στην αυτοπραγμάτωση και τη συναισθηματική ανάπτυξη με 

βάση γνωστικές και συνεργατικές ικανότητες (Παπαντώνη, 2011: 36). 

Σε αυτή την ομάδα θεωριών, η σχέση δασκάλου και μαθητή, περνάει σε ένα 

διαφορετικό και ουσιαστικό επίπεδο, καθώς το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη υγιών 

συναισθηματικών σχέσεων (Παπαντώνη, 2011: 36). Με βάση αυτή την αρχή, ο 

διδάσκων της Ιστορίας, θα πρέπει να αναπτύξει αυθεντικές συναισθηματικά σχέσεις με 

τους μαθητές του και μέσα από το αντικείμενό του, να τους φέρει πιο κοντά στην 

προσωπική τους ολοκλήρωση. 

Βασικός εκπρόσωπος αυτών των θεωριών είναι ο Carl Rogers, ο οποίος θεωρεί πως 

η μάθηση δεν σχετίζεται μόνο με τον εγκέφαλο αλλά και με το συναίσθημα και την 

ευρύτερη ύπαρξή μας (Carl, 1951). Υπό αυτή την έννοια, οι ποικίλες διαπροσωπικές 

σχέσεις που μπορούν να καλλιεργηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος,  

διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης, καθώς παρέχουν στους μαθητές τόσο 

ελευθερία και οικειότητα όσο και βαθύτερη σχέση με τον δάσκαλό τους (Παπαντώνη, 

2011: 36-37). 

Οι ανθρωπολογικές θεωρίες μάθησης, είναι ιδιαιτέρως ελκυστικές τόσο στην 

Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διότι το εκάστοτε παιδί έχει 

ανάγκη να νιώσει ανεξαρτησία και απελευθέρωση. Όταν εκλείπει το αίσθημα της 

πίεσης, συνήθως οι μαθητές μπορούν να γίνουν πιο πρόθυμοι να διδαχτούν και να 

αξιολογηθούν. 

1.4 Παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας και δυσχέρειες στο μάθημα της Ιστορίας 

 

Μολονότι στη σύγχρονη εποχή έχουν προταθεί νέες μέθοδοι διδασκαλίας των 

μαθημάτων, πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα 

τις νέες μορφές διδασκαλίας και προτάσσουν την αξιοποίηση του λεγόμενου 

παραδοσιακού μοντέλου. 

Το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, είναι ένα μοντέλο το οποίο δίνει έμφαση 

στον δάσκαλο και συγκεκριμένα στην αφήγηση και στη διάλεξή του και έχει ως βασικό 
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στόχο τη μετάδοση γνώσεων στους μαθητές που θεωρούνται παθητικοί δέκτες 

(Ρουσσάκη, 2010:16). 

 Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας, μπορεί να ονομαστεί και μοντέλο μεταφοράς, διότι ο 

δάσκαλος θεωρείται παντογνώστης που έχει σκοπό να μεταφέρει τις γνώσεις του στους 

«ανίδεους» μαθητές μέσω της διάλεξης (Κορδάκη, (χ.η): 47). 

Το παραδοσιακό μοντέλο, αξιολογεί τους μαθητές μέσω της ανάκλησης 

πληροφοριών,  

Η έμφαση στην αποστήθιση και η αντιμετώπιση των μαθητών ως παθητικών 

υποκειμένων, μας θυμίζει τις παραδοχές του συμπεριφορισμού και θα έλεγε κανείς ότι 

αυτά το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας μοιάζει αρκετά συμπεριφοριστικό. 

Οι αρμοδιότητες του δασκάλου σε ένα τέτοιο μοντέλο, είναι να καθοδηγεί τα παιδιά 

στη γνώση με έναν δικό του τρόπο, να τα χειραγωγεί και να τους προσφέρει στείρες 

γνώσεις, χωρίς να εξετάζει τις ατομικές ανάγκες ή την κρίση των μαθητών του  

(Ρουσσάκη, 2010:16). 

Πολλές φορές, οι δάσκαλοι που ακολουθούν το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, 

αισθάνονται ως αυθεντίες ή αλάνθαστοι μέσα σε μία αυστηρά ιεραρχική κοινωνία και 

δεν βλέπουν του εαυτούς τους ως δασκάλους, αλλά ως μαθηματικούς, φιλολόγους, 

ιστορικούς κτλ. (Κορδάκη, (χ.η): 47). 

Όσον αφορά συγκεκριμένα το μάθημα της Ιστορίας, θα λέγαμε πως  το παραδοσιακό 

μοντέλο, δεν κρίνεται ιδιαίτερα κατάλληλο για τη διδασκαλία του, διότι τείνει να δίνει 

έμφαση σε πολιτικά και στρατιωτικά ιστορικά γεγονότα, οδηγώντας σε μία 

μονοδιάστατη ανάγνωση της Ιστορίας (Μαυροσκούφης, 2002: 2). Για την ακρίβεια, το 

παραδοσιακό μοντέλο, αποδέχεται τη μία και μοναδική αλήθεια, αποσιωπώντας τις 

κοινωνικές διαστάσεις, τα κίνητρα και τις νοοτροπίες των ανθρώπων του παρελθόντος 

(Μαυροσκούφης, 2002: 2). 

Ουσιαστικά σε αυτό το μοντέλο διδασκαλίας, ο φιλόλογος ή ο ιστορικός που 

καλείται να διδάξει το μάθημα της Ιστορίας, αρκείται κυρίως στην αφήγηση των  

στρατιωτικών, πολιτικών και διπλωματικών ιστορικών γεγονότων και αναπαράγει 

στείρα το σχολικό εγχειρίδιο, αποφεύγοντας πολλές φορές τις ιστορικές πηγές και τις 

ιστορικές εικόνες που επιτρέπουν τις πολλαπλές αναγνώσεις της Ιστορίας (Παπαντώνη, 

2011: 50-51). 

 Φυσικά, μέσα σε ένα τέτοιο μοντέλο, δεν δίνεται το περιθώριο οι μαθητές να 

εκφέρουν την προσωπική τους άποψη ή να καλλιεργήσουν τη κριτική τους σκέψη, διότι 

ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται περισσότερο για την αποστήθιση παρά για την 
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κατανόηση των όσων ειπώθηκαν, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σε γενικές 

αποφάνσεις. 

Υπό αυτή την έννοια, οι μαθητές δυσκολεύονται να εμπεδώσουν πλήρως τις 

ιστορικές έννοιες και συνήθως καταφεύγουν στην στείρα αποστήθιση προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τον δάσκαλό τους (Παπαντώνη, 2011: 50). 

Επομένως, αν και οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας βοηθούν το δάσκαλο να 

διαμορφώσει ένα πρόγραμμα για τη διδασκαλία του, πρακτικά αδυνατούν να επιτύχουν 

τον σκοπό και τους στόχους που θέτει το μάθημα της Ιστορίας μέσω του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών, διότι μέσω της στείρας απομνημόνευσης δεν μπορεί να 

καλλιεργηθεί ούτε η ουσιαστική ιστορική συνείδηση, ούτε η κριτική και η ιστορική 

σκέψη. 

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, είναι 

μονοδιάστατο και δεν δέχεται τις ερμηνείες ιστορικών γεγονότων και τις προσωπικές 

απόψεις των μαθητών προκειμένου να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος. Άλλωστε και η 

ίδια η τεχνική του μονολόγου, είναι αρκετά μονότονη και δυσκολεύει τους μαθητές να 

κατανοήσουν πλήρως όλα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν. 

Θα μπορούσαμε λοιπόν να κατατάξουμε στα μειονεκτήματα αυτού του μοντέλου 

διδασκαλίας την έμφαση στην αυθεντία του δασκάλου, την μονόδρομη επικοινωνία, 

την παράβλεψη ατομικών αναγκών των μαθητών, την εμμονή στις επιδόσεις και στην 

αποστήθιση, όπως επίσης στην απουσία της ανατροφοδότησης (Ρουσσάκη, 2010:16-

17).  

Βέβαια, θα πρέπει να πούμε πως το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, παρά τις 

αρκετές δυσχέρειες που προκαλεί στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην διδασκαλία 

της Ιστορίας, προτιμάται από πολλούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι μέσω 

της χρήσης του, αισθάνονται πιο αποτελεσματικοί και πιο ασφαλείς, διότι έχουν τον 

έλεγχο της διδακτικής πράξης (Κορδάκη, (χ.η): 47). 

 

1.5 Εναλλακτικές και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας της Ιστορίας 

 

Πριν από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή πριν επέλθουν σημαντικές αλλαγές στην 

διδασκαλία της Ιστορίας, η παράδοση του μαθήματος στόχευε στον πολιτικό και 

κοινωνικό διδακτισμό των μαθητών και στην ηθικοποίησή τους, δημιουργώντας το 

αίσθημα του εθνικισμού, με την παραδοσιακή Ιστορία να δίνει έμφαση σε πολιτικά, 
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στρατιωτικά ή διπλωματικά γεγονότα. Ωστόσο, μετά την επικράτηση των θεωριών των 

Annales, η παραδοσιακή Ιστορία, έδωσε τη θέση της στη διδασκαλία των κοινωνικών 

και οικονομικών διαστάσεων της Ιστορίας, καθώς και στο ενδιαφέρον για την τοπική 

Ιστορία, τις νοοτροπίες και τα κίνητρα των ανθρώπων (Μαυροσκούφης, 2002: 2). 

Αυτές οι εξελίξεις, είχαν ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί ο τρόπος διδασκαλίας του 

μαθήματος στα τέλη του 1960 και στις αρχές του 1970. Σύμφωνα με τον Δημήτρη 

Μαυροσκούφη, η επιρροή των Annales και το γνωστό κίνημα New History, από τη 

δεκαετία του 1970 και εξής, οδηγεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες στην αποσιώπηση της 

ευθύγραμμης χρονολογικής κατάταξης των γεγονότων και της παραδοσιακής 

διδασκαλίας, η οποία επέβαλε μια συγκεκριμένη οργάνωση, εστιάζοντας στη μέθοδο 

της διάλεξης, ούσα αρκετά δασκαλοκεντρική. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η Ιστορία 

αρχίζει να αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα μάθημα ανακάλυψης και ερμηνείας που δίνει 

χώρο στην αξιοποίηση νέων μεθόδων διδασκαλίας (Μαυροσκούφης, 2002: 2). 

Είναι σαφές, πως προσεγγίσεις οι οποίες τείνουν να διαφοροποιούνται από το 

παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, δίνουν περισσότερο έμφαση στον μαθητή και τον 

ωθούν να αποτελέσει ενεργό υποκείμενο της γνώσης, με δική του, προσωπική κρίση 

και ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, σε αντίθεση με το παραδοσιακό 

δασκαλοκεντρικό μοντέλο, στοχεύουν στην καλλιέργεια της ατομικότητας, στην 

ελεύθερη έκφραση, στη διδασκαλία μέσω της εμπειρίας και του βιώματος, σε μία 

ζωντανή διδασκαλία και σε ίσες ευκαιρίες προς όλους (Κορδάκη, (χ.η): 48). 

 Σε αυτού του είδους τις εναλλακτικές προσεγγίσεις, έχουν κατά καιρούς δοθεί 

διαφορετικά ονόματα, όπως έρευνα, μαθητοκεντρική διδασκαλία, πειραματική, 

εξελικτική, συμμετοχική ή ανθρωπιστική μάθηση και δραστήρια διδακτική δουλειά, τα 

οποία δεν παραπέμπουν ακριβώς στο ίδιο μοντέλο διδασκαλίας αλλά έχουν κάποια 

κοινά χαρακτηριστικά, με το κυριότερο την έμφαση στον μαθητή (Κορδάκη, (χ.η): 48). 

Σύμφωνα με τον Δ. Μαυροσκούφη, στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας 

συνυπάρχουν οι εξής βασικοί άξονες: 

• Η παραδοχή πολλαπλών ερμηνειών των ιστορικών γεγονότων. 

• Η διδασκαλία των ιστορικών γεγονότων πρέπει να ερευνάται εντός των 

ιστορικών συμφραζομένων. 

• Η καλλιέργεια της αποδοχής της διαφορετικότητας και η εκτίμηση των 

επιτευγμάτων όχι μόνο του δικού μας αλλά και των ξένων λαών. 
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• Η ενθάρρυνση της μαθησιακής συνεργασίας και επικοινωνίας. 

• Η εύρεση αναλογιών μέσα από την σύγκριση παρελθόντος και παρόντος. 

• Η μελέτη όχι μόνο της πολιτικής Ιστορίας αλλά και των κοινωνικών και 

οικονομικών της διαστάσεων, καθώς και η σύνδεση του μαθήματος με άλλους κλάδους 

όπως η αρχαιολογία. 

• Η εξάλειψη της στείρας απομνημόνευσης και η καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης και της ενεργητικής μάθησης  (Μαυροσκούφης, 2002: 3-4). 

Ως δυο παραδείγματα εναλλακτικών μοντέλων διδασκαλίας, θα μπορούσαμε να 

θεωρήσουμε τη συνεργατική και τη βιωματική μάθηση. Στη συνεργατική μάθηση, οι 

μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται και να προσεγγίζουν την γνώση από κοινού με 

έναν δημοκρατικό τρόπο (Κορδάκη, (χ.η): 50). Ένα τέτοιο μοντέλο μάθησης, δίνει 

έμφαση στην κοινωνική διάσταση του σχολείου και θεωρεί πως όταν οι μαθητές από 

μικρή ηλικία διδαχτούν να συνεργάζονται και να συμβιώνουν με επιτυχία, σεβόμενοι 

ο ένας τον άλλον, τότε αργότερα στην ενήλικη κοινωνική ζωή τους, θα είναι σε θέση 

να αποδέχονται και να συμμερίζονται με περισσότερη ευκολία τον συνάνθρωπό τους. 

Αντίστοιχα, στο βιωματικό μοντέλο διδασκαλίας, δίνεται έμφαση στα βιώματα και 

τις εμπειρίες των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή κάποια βιωματικά γεγονότα, 

είτε εντός είτε εκτός της οικογένειας και του σχολείου, ο εκάστοτε μαθητής εισάγεται 

στον κόσμο της γνώσης μέσω της επικοινωνιακής σχέσης με τον δάσκαλο και της 

ισότιμης ανταλλαγής απόψεων (Ρουσσάκη, 2010: 20). 

Η βιωματική μάθηση αποτελεί μία εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας, όπου ο 

μαθητής έρχεται σε άμεση επαφή με το αντικείμενο που διδάσκεται, επεξεργάζεται 

αυτή την επαφή και γίνεται ενεργός ερευνητής της γνώσης, χωρίς να υπάρχει 

προσκόλληση σε συγκεκριμένη διδακτική ύλη ή σε σχολικά εγχειρίδια (Ρουσσάκη, 

2010: 20). 

Μάλιστα, στο μάθημα της Ιστορίας εφαρμόζονται συχνά τεχνικές βιωματικής 

μάθησης τόσο μέσω της δραματοποίησης και των παιχνιδιών ρόλων που προωθούν την 

ανάπτυξη της ιστορικής φαντασίας όσο και μέσω τεχνικών όπως είναι η οργανωμένη 

συζήτηση μεταξύ των μαθητών (discussion-debate) και το κουκλοθέατρο 

(Μαυροσκούφης, 2002: 7-8). Βέβαια, ανάμεσα στις σύγχρονες και εναλλακτικές 

προσεγγίσεις διδασκαλίας, θα κατατάσσαμε και την αξιοποίηση των ΤΠΕ και των 

οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας. 
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Ωστόσο, όσον αφορά το μάθημα της Ιστορίας, αν και το κίνημα της New History, 

είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προγραμμάτων που έδιναν έμφαση στη διάσπαση 

του χρονολογικού πλαισίου, από το 1980 και εξής σε πολλές χώρες παρατηρείται η 

επιστροφή του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας, ενώ από το 1990 υπάρχει μία 

ισορροπία παραδοσιακών και εναλλακτικών τεχνικών για τη διδασκαλία του 

συγκεκριμένου μαθήματος (Μαυροσκούφης, 2002: 2).  

Όπως είδαμε όμως, το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας δεν αρκεί από μόνο του 

για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την προώθηση της συμμετοχής των 

μαθητών. Αυτός είναι ο λόγος που η Ιστορία στο σχολείο, θα πρέπει να κατευθυνθεί 

προς έναν πιο ερευνητικό και ενεργητικό χαρακτήρα, όπου οι μαθητές θα 

επεξεργάζονται τα δεδομένα τους, θα τα ανακαλύπτουν και θα τα ερμηνεύουν. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, το υπουργείο παιδείας στις νέες του διατάξεις, 

σύμφωνα με την Παπαντώνη (2011: 53-56), αναφέρει πως: 

➢ Οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας, ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη 

διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, καθώς ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή 

των μαθητών και βοηθούν στην καλύτερη εμπέδωση και ερμηνεία των ιστορικών 

γεγονότων (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003). 

➢ Η αφήγηση του εκπαιδευτικού, που συναντάται κατά κύριο λόγο στο 

παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, θα πρέπει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες και να 

προκαλεί τη ζωντάνια, κάτι που μπορεί να συμβεί μέσα από τον συνδυασμό με έναν 

ελεύθερο ή κατευθυνόμενο διάλογο (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003). 

➢ Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η χρήση των ιστορικών πηγών για την βαθύτερη 

κατανόηση των ιστορικών γεγονότων (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003). 

➢ Η αξιοποίηση των εικαστικών έργων είναι εξίσου σημαντική, όπως και τα 

σκίτσα ή εν γένει το οπτικοακουστικό υλικό, καθώς δίνουν μορφή στην ιστορική 

αφήγηση (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003). 

➢ Κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση του 

χώρου και του χρόνου, προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να ταξινομήσουν τα 

γεγονότα σε λογική ακολουθία (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003). 

➢ Η βιωματική προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων γίνεται πλήρως αποδεκτή, 

όπως για παράδειγμα μέσω της δραματοποίησης και των θεατρικών παραστάσεων 

(ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003). 

➢ Μπορούν να συντελούνται ατομικές ή ομαδικές εργασίες με βάση τα ιστορικά 

ερεθίσματα (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003). 
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➢ Τα εποπτικά μέσα είναι μείζονος σημασίας για την ανάδειξη των ιστορικών 

εννοιών, την πρόκληση ενδιαφέροντος καθώς και την βαθύτερη κατανόηση του 

εκάστοτε αντικειμένου (ΦΕΚ-ΔΕΠΠΣ, 303/13/3/2003). 

Επομένως, βλέπουμε πως πλέον στη διδασκαλία της Ιστορίας, παίζει σπουδαίο ρόλο 

η συμμετοχή των μαθητών, η καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης και η πρόκληση 

του ενδιαφέροντός τους, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα μάθημα με υψηλό βαθμό 

δυσκολίας. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η βαθύτερη κατανόηση των ιστορικών 

εννοιών με εναλλακτικές μεθόδους, όπως είναι η χρήση των εποπτικών μέσων 

διδασκαλίας και η βιωματική-ενσώματη μάθηση. 

Έτσι λοιπόν, με τις σύγχρονες και εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας στο μάθημα 

της Ιστορίας, ο μαθητής έχει την ευκαιρία να γίνει συμμέτοχος της γνώσης, να έχει 

προσωπική άποψη και λόγο, να αναδειχθεί ως ένας ενεργός ερευνητής και μέσω του 

βιώματος, της συνεργατικής και της οπτικοακουστικής διδασκαλίας, να έρθει πιο κοντά 

στην κατανόηση των νοημάτων, αντιμετωπίζοντας το μάθημα με περισσότερη 

ευχάριστη διάθεση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 Χρόνος: Ορισμός και ερμηνείες 

 

Ο χρόνος αποτελεί μία αφηρημένη έννοια, η οποία ήδη από την αρχαιότητα 

απασχόλησε τους Έλληνες και έγινε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των φιλοσόφων 

και αργότερα των νεότερων μελετητών και των επιστημόνων. 

Για να εντοπίσουμε την πρώτη προσπάθεια προσδιορισμού της έννοιας του χρόνου, 

θα πρέπει να ανατρέξουμε στους αρχαίους πολιτισμούς και ειδικότερα στους Αρχαίους 

Έλληνες και στον τρόπο που εκείνοι αντιλαμβάνονταν τη χρονικότητα.  

Οι Αρχαίοι Έλληνες, είχαν μία κυκλική αντίληψη του χρόνου και έδιναν έμφαση 

στην κυκλική περιστροφή των αστέρων, χωρίς να μιλούν για την αρχή ή το τέλος 

κάποιου σημείου (Σατελέ, 1984: 88-89). Αυτή την αντίληψη του χρόνου, υποστηρίζει 

και ο Πλάτωνας στο έργο του «Τίμαιος» (Πλάτων, 1995: 213).  

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο χρόνος είναι η κινητή εικόνα της αιωνιότητας, καθώς  

μιμείται την αιωνιότητα και κινείται σε κύκλους ρυθμικά (Πλάτων, 1995: 213).  

Αντίστοιχα, ο Αριστοτέλης στο έργο του «Φυσική Ακρόασις» (1997: 128), 

παρουσιάζει τον χρόνο  ως στοιχείο της κινήσεως και πιο συγκεκριμένα αναφέρει τη 

φράση: «τοῦτο γάρ ἐστιν τὸν χρόνον, ἀριθμός κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ τὸ 

ὕστερον». Δηλαδή, ο χρόνος, είναι ο αριθμός της κινήσεως στο «πριν και το μετά». 

Ωστόσο, παρόλο που ήδη από την αρχαιότητα είχαν καταγραφεί πολλές 

προσπάθειες προσδιορισμού του χρόνου, μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί μία 

καθολική απάντηση στο ερώτημα τί είναι χρόνος. Για την ακρίβεια, υπάρχουν πολλές 

διαφορετικές προσεγγίσεις και τίθενται αρκετές προτάσεις για τον ορισμό του. 

Ενδεικτικά, σύμφωνα με κάποια λεξικά, όπως το Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary, χρόνος είναι «η αόριστη συνεχιζόμενη πρόοδος της εξέλιξης και των 

γεγονότων, στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ως ένα σύνολο», ενώ σύμφωνα με 

το Webster New World College Dictionary, ο χρόνος αποτελεί την «απεριόριστη 

διάρκεια, κατά την οποία τα πράγματα θεωρούνται ότι συμβαίνουν στο παρελθόν, στο 

παρόν ή στο μέλλον». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαδικτυακή πλατφόρμα «Πύλη για την Ελληνική 

γλώσσα», όπου σε άρθρο της, η Α. Μόζερ αναφέρει πως ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται 

με δύο διαφορετικούς τρόπους τον χρόνο: τον γραμμικό και τον κυκλικό. Από τη μία 

δηλαδή, υπάρχει η γραμμική πορεία της ζωής που ξεκινάει από τη γέννηση και 
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καταλήγει στον θάνατο και από την άλλη υπάρχει η κυκλική πορεία με εναλλαγές όπως 

της ημέρας και της νύχτας, καθώς και των εποχών. Ανάμεσα στις δύο αυτές μορφές, οι 

περισσότεροι πολιτισμοί φαίνεται να δίνουν έμφαση στη γραμμική διαδοχή των 

γεγονότων, διότι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται περισσότερο τον χρόνο σαν «μία 

γραμμή που εκτείνεται απεριόριστα προς το παρελθόν και προς το μέλλον» (Μόζερ, 

χ.χ). 

Φυσικά, υπάρχουν πολλοί σύγχρονοι επιστήμονες που έχουν τοποθετηθεί πάνω 

στην έννοια του χρόνου, ο καθένας όμως μας δίνει την προσωπική του ερμηνεία, χωρίς 

να μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό συμπέρασμα. 

 Για παράδειγμα, o Charles Samaran (1879-1982), περιγράφει το χρόνο ως μια 

έννοια, η οποία, όπως για τους αρχαίους φιλοσόφους, είναι απόλυτη και μοιάζει να 

«αποτελεί μια πραγματικότητα ανεξάρτητη από τα γεγονότα» (Samaran, 1979: 67). 

Στο ίδιο θέμα, τοποθετούνται και κυρίαρχες προσωπικότητες της κλασσικής 

φυσικής, όπως ο Newton και ο Kant. 

 Πιο συγκεκριμένα, για τον Newton, ο χρόνος αποτελεί κάτι απόλυτο και ίδιο για 

όλους τους παρατηρητές και γίνεται κατανοητός μέσω της εμπειρίας, ενώ σύμφωνα με 

τη φιλοσοφία του Kant, ο χώρος και ο χρόνος είναι a priori έννοιες εξωτερικής και 

εσωτερικής αντίληψης και δεν εξαρτώνται από την εμπειρία, ούτε είναι κάτι το 

απόλυτο ή το σχετικό (Μαρκάτος, 2010: 7-11). 

Ακόμη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προσέγγιση του χρόνου, έχει η διαφορετική 

ερμηνεία της έννοιας, στις φυσικές και στις κοινωνικές-ανθρωπιστικές επιστήμες. 

Οι κοινωνικές επιστήμες, οι παιδαγωγικές επιστήμες και η φιλοσοφία, εκλαμβάνουν 

τον χρόνο υπό δύο διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Σύμφωνα με τον 

Κοντοπόδη, σε αυτές τις επιστήμες γίνεται λόγος για την αντίληψη του χρόνου: α) «στη 

βάση της θεώρησης της αλλαγής ως κίνησης», όπου ο χρόνος εκλαμβάνεται ως 

απόσταση και ως χώρος και β) της αντίληψης του χρόνου «στη βάση της θεώρησης της 

αλλαγής ως μεταβολής ή μεταμόρφωσης» δηλαδή ως αλλαγής περιεχομένου ή 

χαρακτηριστικών (Κοντοπόδης, 2006). 

Αντίστοιχα, στην Παιδαγωγική, η έρευνα θεωρεί κυρίως τον χρόνο ως διάστημα και 

ως μετρήσιμη μεταβλητή, κάνοντας λόγο, για παράδειγμα, στον χρόνο που οι 

εκπαιδευτικοί διδάσκουν κάποιο μάθημα, ενώ αντίθετα στις φυσικές επιστήμες, 

προσεγγίζουμε τον χρόνο ως αλλαγή μίας κίνησης και κυρίως ως μία κίνηση «κατά 

τόπον» (Κοντοπόδης, 2006).   
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Με άλλα λόγια, κατά τον Κοντοπόδη, στις φυσικές επιστήμες ο χρόνος νοείται ως 

μία κινητική αλλαγή, ενώ στις ανθρωπιστικές επιστήμες και κυρίως στην Ψυχολογία, 

ο χρόνος νοείται είτε ως κίνηση, όταν αναφερόμαστε στην πειραματική έρευνα, είτε ως 

η ποιοτική αλλαγή κάποιων χαρακτηριστικών ή ενός περιεχομένου στην ποιοτική 

έρευνα. Μάλιστα, εφόσον μιλάμε για μία «κατ’ουσίαν» μεταβολή, στην ποιοτική 

έρευνα χρησιμοποιούνται συχνά όροι όπως ο «βιωμένος» χρόνος (Κοντοπόδης, 2006).  

Συνοψίζοντας, υπάρχουν ποικίλες διαστάσεις του χρόνου και μπορεί κανείς να 

προσεγγίσει αυτή την έννοια προσδίδοντάς της διαφορετικά «πρόσημα» και ερμηνείες 

ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο στο οποίο αναφέρεται.  

2.2 Ποικίλες διαστάσεις της έννοιας του χρόνου 

 

Η έννοια του χρόνου, όπως τη χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα, μπορεί να 

εμπερικλείεται σε μια σειρά από διαφορετικές διαστάσεις, οι οποίες μας προσφέρουν 

ποικίλες χρονικές εκδοχές. Δηλαδή ανάλογα με τις περιστάσεις,  ο χρόνος μπορεί να 

αποκτά  διαφορετική σημασία. Στη συνέχεια λοιπόν, θα παρουσιαστούν κάποιες από 

τις δημοφιλέστερες διαστάσεις του χρόνου, όπου η κάθε μία τον τοποθετεί σε ένα δικό 

της πλαίσιο. 

• Οι θρησκευτικές διαστάσεις του χρόνου: 

Στα αρχαία χρόνια, οι χρονικές εναλλαγές δεν μπορούσαν να εξηγηθούν με λογικό 

τρόπο και γι’ αυτό πολλές φορές ανάγονταν σε ανώτερες θεϊκές δυνάμεις. Αρχαίοι 

πολιτισμοί, όπως οι Μάγιας, οι Ίνκας, οι Αιγύπτιοι και οι  Έλληνες, αναπαριστούσαν 

τον χρόνο μέσω θρησκευτικών τελετουργιών με σκοπό να κατανοήσουν τη δομή του 

κόσμου.  Για παράδειγμα, οι Αιγύπτιοι για να δικαιολογήσουν την εναλλαγή της νύκτας 

με την ημέρα, δημιούργησαν τον νυκτερινό θεό Νουτ, ο οποίος το βράδυ έτρωγε τον 

ήλιο και το πρωί τον ξανά έβγαζε στην επιφάνεια από το στόμα του (Γώγου, 2019: 15). 

Κάτι αντίστοιχο, συμβαίνει και στην ελληνική μυθολογία, όπου ο χρόνος 

αναπαρίσταται από τον Κρόνο, ο οποίος με τη σειρά του, φαίνεται να τρώει τα παιδιά 

του με σκοπό να δηλωθεί ο νόμος της γέννησης και της φθοράς (Σμυρναίος, 2013:148). 

Με παρόμοιο τρόπο, στην κατανόηση της αλλαγής των εποχών, βοηθούσε ο μύθος της 

Περσεφόνης, η οποία έμενε τέσσερις μήνες στον Άδη και οκτώ μήνες στη Γη, κοντά 

στη μητέρα της, τη Δήμητρα (Κακριδής, 1986: 133-139). 

Με βάση αυτή τη θρησκευτική διάσταση του χρόνου, φαίνεται ο άνθρωπος να 

κατανοεί πρώτα τον κυκλικό χρόνο, που αφορά επαναλαμβανόμενα φαινόμενα, όπως 
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τη διαδοχή των εποχών και αργότερα τον γραμμικό χρόνο, που αφορά πράξεις μη 

επαναλαμβανόμενες. 

• Οι φιλοσοφικές διαστάσεις του χρόνου: 

Μετά από τη θρησκεία, απαντήσεις στο ερώτημα «Τι είναι χρόνος;» προσπάθησε να 

δώσει η φιλοσοφία. Ένας από τους γνωστούς φιλοσόφους, ο Ηράκλειτος, ήδη από τον 

6ο αι. π.Χ., με τη φημισμένη του ρύση «τα πάντα ρεῖ», υποστήριζε πως όλα βρίσκονται 

σε μία συνεχόμενη μεταβολή και η ουσία της πραγματικότητας είναι η ίδια η κίνηση, η 

οποία παρομοιάζεται με τη ροή ενός ποταμού (Γεωργούλη, 2015: 88). Ωστόσο, σε 

αντίθεση με τον Ηράκλειτο, οι Ελεάτες και ο Πλάτωνας θεωρούν πως η πραγματικότητα 

είναι άχρονη και ακίνητη (Μπάρλα, 2016: 11).  

Έναντι αυτών των ερμηνειών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η τοποθέτηση του 

Αριστοτέλη. Ο σπουδαίος Έλληνας φιλόσοφος, στο έργο του, τα «Φυσικά» (219b), 

ισχυρίστηκε ότι ο χρόνος δεν έχει υλική υπόσταση αλλά αποτελεί τον αριθμό με τον 

οποίο μετράμε την κίνηση, η οποία στην πραγματικότητα είναι διαρκής. Υπό αυτή την 

έννοια, δεν μπορούμε να μετρήσουμε το παρόν αλλά μόνο το παρελθόν και το μέλλον. 

Άρα, για τον Αριστοτέλη, ο χρόνος είναι «τί τῆς κινήσεως», είναι «µια διάσταση της 

κίνησης». Δεν υπάρχει χρόνος χωρίς κίνηση (Φυσικά, 218b21). 

Φυσικά, μετά την επίδραση του Χριστιανισμού η πρόσληψη του χρόνου αρχίζει να 

διαφοροποιείται καθώς προσλαμβάνεται πλέον ως μέσο όπου ο Θεός θα αποκαλύψει το 

έργο του και θα κρίνει τους ανθρώπους ανάλογα με τις πράξεις τους (Μπάρλα, 2016: 

11). Υπό αυτό το πρίσμα, ο χρόνος παίρνει μια πιο γραμμική χρονική πορεία, όπου 

συντελούνται μοναδικά και ανεπανάληπτα γεγονότα και πράξεις. 

• Ο χρόνος στις θετικές επιστήμες: 

Στη νεότερη εποχή, ο άνθρωπος προσπαθεί να προσεγγίσει την έννοια του χρόνου 

με έναν πιο επιστημονικό τρόπο. Μεγάλες ανακαλύψεις από τον Νεύτωνα, τον 

Κοπέρνικο, τον Κέπλερ και τον Γαλιλαίο, φαίνεται να πλάθουν μία εικόνα της 

πραγματικότητας πλήρως προγραμματισμένη. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα ο χρόνος να 

θεωρείται ως μία απόλυτη έννοια, η οποία σύμφωνα με τον Νεύτωνα είναι ανεξάρτητη 

από την ύπαρξή μας και από την προσπάθειά μας να την προσδιορίσουμε (Μέλη, 2007: 

51-52).  

Η αντίληψη αυτή, η οποία εκπροσωπείται κυρίως από τις θετικές επιστήμες, οδηγεί 

σε νέους προσδιορισμούς του χρόνου καθώς θεωρείται πλέον πως ακόμα και αν ο 
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χρόνος μπορεί να μετρηθεί εμπειρικά, ως προς τη φύση του παραμένει απροσδιόριστος 

(Μπάρλα, 2016: 12).  

Σε αυτό το σημείο, αρχίζει μια διαμάχη ανάμεσα στους ιδεαλιστές και στους υλιστές 

φιλοσόφους. Οι ιδεαλιστές φιλόσοφοι υποστηρίζουν ότι ο χρόνος «δεν υπάρχει 

αυθύπαρκτα, αλλά ως σύλληψη είτε του ατομικού, είτε ενός αντικειμενικού πνεύματος 

(συνήθως του Θεού)», ενώ οι υλιστές, θεωρούν ότι ο χρόνος είναι αυθύπαρκτος και 

σχετίζεται με την κίνηση εντός της αντικειμενικής πραγματικότητας (Μπάρλα, 2016: 

12). Μάλιστα, ο διαλεκτικός υλισμός υπό τον Μαρξ και τον Ένγκελς, θεωρεί πως ο 

χρόνος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ύλη και την ύπαρξή της (Μπάρλα, 2016: 

12). 

Στη συνέχεια, από τον 20ο αιώνα και εξής, βλέπουμε να αναπτύσσονται και άλλες 

θεωρίες σχετικά με τον χρόνο, εκ των οποίων η κυριότερη ήταν η ενοποίηση του χρόνου 

με τον χώρο. Έτσι, σπουδαίοι επιστήμονες άρχισαν να μελετούν περαιτέρω την έννοια 

του χρόνου, προσπαθώντας να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που μέχρι και σήμερα 

παραμένουν αναπάντητα. 

Ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς τους επιστήμονες είναι ο Albert Einstein και ο 

Stephen Hawking. Σύμφωνα με τον Einstein, ο χρόνος αποτελεί μία ψευδαίσθηση και 

δεν είναι μία απόλυτη έννοια, όπως πίστευαν κάποιοι από τους προηγούμενους 

φιλοσόφους, αλλά αντιθέτως, κινείται και μεταβάλλεται (Γώγου, 2019: 19). 

 Αντίστοιχα, ο Hawking, στη θεωρία των πάντων, αναφέρει πως ο χρόνος ως μία από 

τις διαστάσεις του σύμπαντος, επηρεάζεται από τις υπόλοιπες συμπαντικές διαστάσεις, 

δηλαδή από το μήκος, το ύψος και το πλάτος, αποκτώντας ιδιότητες όπως η κίνηση 

(Γώγου, 2019: 20). 

Σε κάθε περίπτωση, αν και η συμβολή της θετικής επιστήμης ήταν καθοριστική για 

την προσέγγιση του χρόνου, καμία θέση δεν θεωρείται ως κοινά αποδεκτή και πολλά 

από τα ερωτήματα προσδιορισμού του παραμένουν αναπάντητα. 

• Οι ιστορικές διαστάσεις του χρόνου (Ο ιστορικός χρόνος): 

Σύμφωνα με τον Idrissi, ο χρόνος μπορεί να διακριθεί σε: α) φυσικό, β) κοινωνικό, 

γ) ψυχικό και δ) ιστορικό. Ο φυσικός χρόνος είναι κυρίως γραμμικός και συνεχόμενος, 

ο κοινωνικός χρόνος βασίζεται στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε κοινωνίας και 

θρησκείας, ενώ ο ψυχικός κόσμος είναι υποκειμενικός και εξαρτάται από τις 

περιστάσεις και τις εμπειρίες (Γώγου, 2019: 24-25).  

Όσον αφορά τον ιστορικό χρόνο, που σχετίζεται άμεσα με την παρούσα εργασία, θα 

μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί έναν χρονικό άξονα πάνω στον οποίο 
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τοποθετούνται ταξινομημένα τα γεγονότα του παρελθόντος με χρονολογική σειρά 

(Γώγου, 2019: 32). Ωστόσο, για τον ιστορικό χρόνο θα γίνει λόγος αναλυτικότερα στα 

υποκεφάλαια που ακολουθούν. 

 

2.3 Η έννοια του ιστορικού χρόνου 

 

Οι Thornton & Vukelich (1988), στην προσπάθειά τους να ορίσουν τον ιστορικό 

χρόνο, ισχυρίστηκαν πως αποτελεί την «ικανότητα να περιγράψεις ένα άτομο, ένα 

μέρος, ένα τεχνούργημα ή ένα γεγονός του παρελθόντος, χρησιμοποιώντας κάποιου 

είδους χρονική γλώσσα» (Thornton & Vukelich, 1988: 69-82). 

 Για να αντιληφθούμε όμως επαρκώς τη φύση του ιστορικού χρόνου, θα πρέπει 

πρώτα να προχωρήσουμε σε μία διάκριση που βρίσκεται ανάμεσα στον φυσικό και 

στον ιστορικό χρόνο. Αυτή θα ήταν και η μόνη οδός για να έρθουμε σε ουσιαστικότερη 

επαφή με την Ιστορία, η οποία βρίσκεται σε άρρηκτη σχέση με το παρελθόν και με τον 

χρόνο, καθώς εξετάζει ποικίλα γεγονότα που διαδραματίστηκαν σε μία συγκεκριμένη 

ιστορική περίοδο. 

Σε αντίθεση με τον φυσικό χρόνο, ο οποίος βασίζεται στην οργάνωση της ζωής μας 

σε παρόντα χρόνο και στις φυσικές διαδοχές, όπως στην εναλλαγή της ημέρας με τη 

νύχτα, ο ιστορικός χρόνος, όπως αναφέρει ο Marc Bloch, μπορεί να οριστεί ως «μία 

συμπαγή και ζώσα πραγματικότητα με μια αμετάκλητη ορμή προς τα εμπρός. Ως το 

πλάσμα μέσα στο οποίο πλέουν τα γεγονότα και το πεδίο, στο πλαίσιο του οποίου αυτά 

γίνονται καταληπτά» (Bloch, 1994: 57-58). 

Η έννοια του ιστορικού χρόνου, διαφέρει από τις γενικές έννοιες του χρόνου, καθώς 

η επιστήμη της Ιστορίας και της Ιστοριογραφίας την ενσωματώνουν στα δικά τους 

αντικείμενα μελέτης (Heidegger, 1978: 4).  

Στην κλασική ιστορία, ο ιστορικός χρόνος φαίνεται να ακολουθεί μία γραμμική 

πορεία, όπου τα γεγονότα ταξινομούνται με χρονική αλληλουχία, σαν να διαγράφουν 

μία ευθεία συνεχόμενη πορεία (Beaujouan όπ. αναφ. στο C. Samaran, 1979: 87). 

Ωστόσο, αυτή η γραμμική διαδοχή των γεγονότων, φαίνεται να περιορίζει την 

πολλαπλότητα του χρόνου, με αποτέλεσμα τον 20ο αιώνα, η γραμμική αντίληψη του 

χρόνου να αντικατασταθεί από «μία διαδοχή χρονικών τομών» (Beaujouan οπ. αναφ. 

στο C. Samaran, 1979: 87-88). 

Με άλλα λόγια, τον 20ο αιώνα, ο περιορισμός της γραμμικότητας του χρόνου, 

αντικαθίσταται από την εναλλαγή των πολλαπλών χρόνων. 
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 Πιο συγκεκριμένα, η σχολή των Annales, εισάγει πολλαπλούς χρόνους, όπως είναι 

ο χρόνος των νοοτροπιακών δομών, θεωρώντας πως το κάθε συμβάν τη στιγμή που 

συντελείται, μπορεί να συμπεριληφθεί σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς να υπάρχει μια 

κοινή ερμηνεία (Λιάκος, 2007: 208-209). Η Νέα Ιστορία, «ξεπερνά τα γεγονότα της 

στιγμής και την απλή αφήγησή τους και καταγίνεται με τη συγκυρία και τη μακρά 

διάρκεια» (Βέικος, 1987: 51).  

Επομένως, από την κλασική ιστορία που δίνει έμφαση στην γραμμικότητα του 

ιστορικού χρόνου και στη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, περνάμε στον 20ο 

αιώνα και στη σχολή των Annales, όπου τέθηκαν τα θεμέλια για την Νέα Ιστορία, ή 

αλλιώς τη λεγόμενη «κριτική» Ιστορία. Στη Νέα Ιστορία, ο ιστορικός χρόνος παύει να 

περιορίζεται στη γραμμική ταξινόμηση και αρχίζει να προσεγγίζεται μέσα από την 

πολλαπλότητα των χρόνων, προσφέροντας ποικίλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις στα 

ιστορικά δρώμενα. 

Με τον ιστορικό χρόνο και την πολλαπλότητα των χρονικοτήτων, ασχολήθηκε και 

ο σπουδαίος ιστορικός F. Braudel. Ο  Braudel, όπως αναφέρει στο έργο της η Α. Γώγου, 

διακρίνει τρεις διαφορετικούς ιστορικούς χρόνους: α) τον χρόνο της «μακράς» 

διαρκείας ή «βραδείας ιστορίας», β) τον χρόνο της «μέσης διαρκείας» και γ) τον χρόνο  

της «σύντομης διαρκείας» (Γώγου, 2019: 32-33). 

 Ο χρόνος της «μακράς διαρκείας», είναι ένας αργός χρόνος που χαρακτηρίζει 

κοινωνικούς θεσμούς, δομές, νοοτροπίες, πολιτισμούς και γεωγραφικά διαμερίσματα, 

ερχόμενος σε άρρηκτη σχέση με τον χώρο (Γώγου, 2019: 32-33). Συνήθως αναφέρεται 

σε αιώνες ή χιλιετίες. Ένα παράδειγμα χρόνου μακράς διάρκειας, θα μπορούσε να είναι 

η αγροτοποιμενική κοινωνία στα χρόνια της Τουρκοκορατίας. 

  Ο χρόνος της «μέσης διαρκείας», είναι πιο γρήγορος και ρυθμικός και 

«αποτυπώνει τις κινήσεις των νομισμάτων, των τιμών, των εμπορευμάτων, των κύκλων 

παραγωγής» (Γώγου, 2019: 32-33). Συνήθως αποτελείται από κάποια χρόνια ή από 

κάποιες δεκαετίες. Ένα παράδειγμα χρόνου μέσης διάρκειας, αποτελεί η οικονομική 

ύφεση.  

Τέλος, ο χρόνος της «σύντομης διάρκειας», είναι ο πιο γρήγορος και αφορά 

γεγονότα πολιτικής κυρίως ιστορίας, όπως ιστορικούς πολέμους και συνθήκες ειρήνης 

(Γώγου, 2019: 32-33). 

2.4 Η κατανόηση του ιστορικού χρόνου από τα παιδιά 

 



32 
 

Μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την κατανόηση του μαθήματος της 

Ιστορίας από τα παιδιά, αποτελεί η ουσιαστική εμπέδωση της έννοιας του ιστορικού 

χρόνου.  Όπως αναφέρει ο Henri Moniot, εφόσον αντικείμενο της Ιστορίας θεωρείται 

το παρελθόν, είναι αναμενόμενο ότι η κατανόηση του ιστορικού χρόνου κρίνεται 

απαραίτητη για τη μελέτη του ανθρώπινου παρελθόντος (Moniot, 2002: 88).  

Συμφωνώντας με την παραπάνω θέση, οι de Groot-Reuvekamp et al, θεωρούν πως 

για να αναπτύξουν οι μαθητές ιστορική συνείδηση θα πρέπει πρώτα να έχουν 

κατανοήσει την έννοια του χρόνου και να μπορούν να ερμηνεύουν και τις τρεις 

διαστάσεις του, δηλαδή το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον (de Groot-Reuvekamp, 

Ros, van Boxtel, 2017: 227-242). 

Βέβαια, όταν μιλάμε για τον ιστορικό χρόνο, εντάσσουμε εντός του πλαισίου του, 

τόσο τον βιωμένο χρόνο όσο και τον ημερολογιακό (Friedman, 1982, 171-208). Υπό 

αυτή την έννοια, για να μπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τον ιστορικό χρόνο, θα 

πρέπει πρώτα να είναι σε θέση να χρονολογήσουν τα ιστορικά γεγονότα μίας ιστορικής 

περιόδου και να μπορούν να εντοπίσουν τους συσχετισμούς ανάμεσα σε παρόν και σε 

παρελθόν (Friedman, 1982, 171-208). 

Ωστόσο, τα παιδιά, παρά τις νεότερες εξελίξεις στο σχολικό περιβάλλον, πολλές 

φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου και στην 

χρονολόγηση των ιστορικών γεγονότων. Αυτό μάλλον συμβαίνει, διότι ο χρόνος είναι 

μία αφηρημένη και υποκειμενική έννοια και ο καθένας την αντιλαμβάνεται 

διαφορετικά ανάλογα με τον εκάστοτε πολιτισμό στον οποίο ανήκει (Κουκουβέλα, 

2017: 31-32).  

Η αφηρημένη προσέγγιση του χρόνου όμως, δεν είναι ο μόνος λόγος που τα παιδιά 

δυσκολεύονται στην κατανόησή του. Ιδιαίτερες δυσκολίες, προκύπτουν και μέσα από 

τα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία 

κάποιες φορές εμπεριέχουν δύσκολες έννοιες και δεν διευκολύνουν τα παιδιά ούτε να 

αντιληφθούν τον χρόνο, αλλά ούτε και να κατανοήσουν την ουσία του μαθήματος 

(Γώγου, 2019: 46). 

Μαζί με τις παραπάνω δυσκολίες για την κατανόηση του ιστορικού χρόνου, θα 

μπορούσαμε να προσθέσουμε και το γεγονός ότι: α) σε αντίθεση με τον αντικειμενικό 

χρόνο, ο ιστορικός, πολλές φορές καταπιάνεται με περιόδους, οι οποίες εμπεριέχουν 

ασαφή χρονικά όρια και ποικίλα γεγονότα που μπορούν να μπερδέψουν το παιδί, β) ο 

ιστορικός χρόνος αναπαρίσταται με πολλούς τρόπους π.χ. με αναφορές όπως «στο 

πρώτο μισό του 15ου αιώνα» ή «τον 4ο αιώνα π.Χ.», που μπορούν να δημιουργήσουν 
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σύγχυση και γ)  στο μάθημα της Ιστορίας γίνεται χρήση των λεγόμενων κενών 

φράσεων, όπως η γενική φράση «πριν χρόνια», οι οποίες επειδή δεν μπορούν να 

προσδιορίσουν με σαφήνεια τη χρονική στιγμή, δημιουργούν ασάφειες στους μαθητές 

(Γώγου, 2019: 46). 

Ωστόσο, η ικανότητα κατανόησης των χρονικών λέξεων και εκφράσεων, σύμφωνα 

με έρευνες, όπως της M. Kelty και του W. Friedman, παίζουν κομβικό ρόλο στην 

κατανόηση της έννοιας του χρόνου, διότι έχει διαπιστωθεί πως οι μαθητές, από τις 

πρώτες τάξεις του δημοτικού, έχουν ανάγκη από σαφή αντίληψη της μέτρησης του 

χρόνου και από συγκεκριμένη ορολογία (Μπάρλα, 2016: 41). 

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί μαθητές φαίνεται να μπερδεύονται στη χρονολόγηση των 

αιώνων και ενώ κατανοούν ότι ένας αιώνας διαρκεί εκατό χρόνια, δυσκολεύονται να 

διακρίνουν την ακριβή χρονολόγηση του. Για παράδειγμα, θεωρούν ότι ο 17ος αιώνας 

μ.Χ. αναφέρεται στο 1.700 έως 1800 μ.Χ. και όχι στο 1.600 έως 1699 μ.Χ. (Barton, 

2002: 161-185). Το ίδιο συμβαίνει και με τον υπολογισμό των χρονικών αποστάσεων, 

ενώ η ταξινόμηση των γεγονότων με χρονική αλληλουχία αρχίζει να γίνεται πιο 

κατανοητή στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού (Hoodless, 1998: 103-115). 

Τέλος, η ικανότητα του προσανατολισμού στο χρόνο, δηλαδή η ικανότητα το παιδί 

να μπορεί να ταξινομήσει ιστορικά γεγονότα στον άξονα του χρόνου, σύμφωνα με τη 

Harnett, αναπτύσσεται περίπου στην ηλικία των 11 ετών. Ωστόσο, η ίδια υποστηρίζει 

πως ήδη από μικρότερη ηλικία τα παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν την αντίληψή τους 

για τον χρόνο (Harnett, 1993: 137-154).  

2.5 Έρευνες σχετικά με την κατανόηση του ιστορικού χρόνου από τα παιδιά 

 

  Ο χρόνος, όπως έχει ξαναειπωθεί, αποτελεί μία σύνθετη και αφηρημένη έννοια, 

που δύσκολα γίνεται απευθείας κατανοητή από τα παιδιά, καθώς απαιτείται αρκετό 

χρονικό διάστημα προκειμένου να την κατανοήσουν πλήρως και να μπορέσουν να τη 

χειριστούν κατάλληλα. Φυσικά, αυτή η κατανόηση, γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη όταν 

μιλάμε για τον ιστορικό χρόνο, όπου το παιδί χρειάζεται να καταβάλει παραπάνω 

προσπάθεια προκειμένου να αντιληφθεί τις χρονικές έννοιες και την χρονική 

αλληλουχία των γεγονότων, ειδικά όπως παρουσιάζονται στο μάθημα της Ιστορίας. 

Ακόμα όμως και αν τα παιδιά είναι σε θέση να κάνουν χρήση του ιστορικού λεξιλογίου 

που εμπερικλείει χρονικές έννοιες, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως τις έχουν 

εμπεδώσει πλήρως. Με αφορμή αυτή την διαπίστωση, η κατανόηση του ιστορικού 
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χρόνου από τα παιδιά τόσο της Πρωτοβάθμιας, όσο και της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο έρευνας ήδη από τον 20ο αιώνα. 

Η επιστήμη που ασχολήθηκε περισσότερο με την αντίληψη της έννοιας του χρόνου 

από τα παιδιά είναι η Γενετική Ψυχολογία, η οποία μελετάει την κατανόηση των 

χρονικών εννοιών με βάση τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού (Μπονίδης, 1995: 175). 

Οι μελέτες που καταπιάνονται και ερευνούν το θέμα της αντίληψης του χρόνου από 

τα παιδιά, κατά τον Μπονίδη, χωρίζονται σε δύο τάσεις. Η πρώτη τάση με κύριο 

εκφραστή τον Jean Piaget, μελετάει την κατανόηση του χρόνου από το παιδί μέσω μίας 

ψυχολογικής μεθοδολογίας που στοχεύει να προσδιορίσει το πως διαμορφώνεται 

γενετικά η έννοια του χρόνου, ενώ η δεύτερη μελετάει την αντίληψη του χρόνου από 

το παιδί για παιδαγωγικούς σκοπούς. Δηλαδή, είτε για να προσδιοριστεί η νοημοσύνη 

του παιδιού με βάση την χρονική του αντίληψη είτε για τον καθορισμό της διδακτέας 

ύλης στα διάφορα μαθήματα που το παιδί συμμετέχει (Μπονίδης, 1995: 175).  

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι περισσότερες έρευνες στο παρελθόν, 

υιοθέτησαν το μοντέλο του Piaget, θεωρώντας πως η εκάστοτε ηλικία των παιδιών 

παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόσληψη και στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου 

(Καμαρινού, 2015: 85). Πιο συγκεκριμένα, από το 1920 έως το 1970, οι ερευνητές 

θεωρούσαν ότι η κατανόηση του ιστορικού χρόνου από τα παιδιά δεν μπορεί να 

επιτευχθεί πριν από την ηλικία των 14 ή 15 ετών, προσπαθώντας να επιβεβαιώσουν τις 

υποθέσεις τους με ποσοτικού είδους έρευνες (Μπάρλα, 2016: 32).  

Βέβαια, αυτές οι διαπιστώσεις επρόκειτο να αλλάξουν από τη δεκαετία του 1970 

και εξής, όπου θα πραγματοποιηθούν νεότερες έρευνες, βασισμένες κυρίως στη 

ποιοτική μεθοδολογία (Μπάρλα, 2016: 36). 

2.5.1 Η εξέλιξη της έννοιας του χρόνου σύμφωνα με τον Jean Piaget 

 

Ένας από τους μεγαλύτερους μελετητές που ασχολήθηκε με την έννοια του χρόνου 

είναι o Ελβετός ψυχολόγος Jean Piaget. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο μελετητή, η 

κατανόηση της έννοιας του χρόνου από το παιδί διέρχεται από τις εξής τρεις φάσεις:  

• Πρώτη φάση: Ο «αισθησιοκινητικός» ή «πρακτικός χρόνος»: Στη φάση αυτή, η 

έννοια του χρόνου ταυτίζεται για το παιδί με την έννοια του χώρου. Με άλλα λόγια, 

το παιδί της βρεφικής ηλικίας μπορεί να συντονίζει τις κινήσεις του με χρονική 

ακολουθία, δεν μπορεί όμως να κατανοεί πλήρως την έννοια του χρόνου. 
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Ουσιαστικά σε αυτό το στάδιο, το παιδί πειραματίζεται χρησιμοποιώντας απλώς τις 

αισθήσεις και τη κίνησή του (Τσαπκίνη, 2016: 21). 

• Δεύτερη φάση: Ο «παραστατικός» χρόνος: Μετά από την αισθησιοκινητική 

νοημοσύνη, το παιδί τείνει να συνδέει τον παραστατικό χρόνο με αντικείμενα και 

κινήσεις. Εκτός από τη σύνδεση του χώρου και του χρόνου που είδαμε στο 

προηγούμενο στάδιο, αρχίζει και η συνάφεια μεταξύ της ανάπτυξης και της ηλικίας. 

Για παράδειγμα, το πιο κοντό παιδί γίνεται αντιληπτό ως το μικρότερο σε ηλικία 

(Τσαπκίνη, 2016:21). 

• Τρίτη φάση: Η «λειτουργική» ή «λογική» έννοια του χρόνου: Πλέον, σε αυτή τη 

φάση, το παιδί διαχωρίζει την έννοια του χρόνου από την έννοια του χώρου. Σε 

αυτό το στάδιο της λογικής σκέψης, η έννοια του χρόνου μπορεί να γίνει κατανοητή 

ως αυτόνομη διάσταση (Τσαπκίνη, 2016: 21). 

Με άλλα λόγια, το παιδί σύμφωνα με τον Piaget, στην αρχή ταυτίζει τον χρόνο με 

τον χώρο, στη συνέχεια συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος μπορεί να συνδυάζει τόσο 

χρονικές όσο και χωρικές διαστάσεις και στο τέλος καταλήγει να κατανοήσει ότι ο 

χρόνος μπορεί να αποτελέσει μία ανεξάρτητη έννοια.  

Αξίζει να σημειωθεί πως ο J. Piaget, διακρίνει επιπλέον τον χρόνο σε φυσικό και 

ψυχολογικό. Ο φυσικός χρόνος, είναι ο πραγματικός χρόνος, ο  οποίος περιλαμβάνει 

για παράδειγμα τη διαδοχή των εποχών, ενώ ψυχολογικός είναι ο χρόνος που βιώνει ο 

άνθρωπος ανάλογα με την ψυχολογία του (Τσαπκίνη, 2016: 21). Για να μπορέσει το 

παιδί να συνδυάσει αυτές τις δύο χρονικές πλευρές, θα πρέπει να κατανοεί πλήρως τις 

χρονικές έννοιες όπως τη χρονική διάρκεια, τη χρονική διαδοχή και την 

αντιστρεψιμότητα (Τσαπκίνη, 2016: 21). 

Για την ακρίβεια, αυτό που επιδίωκε ο Piaget, ήταν να μελετήσει πως δημιουργείται 

η λογική σκέψη στα παιδιά και πως αντιλαμβάνονται τις αφηρημένες έννοιες. Σύμφωνα 

με τη θεωρία του, το εξωτερικό περιβάλλον δεν επηρεάζει την νοητική ανάπτυξη και 

την διαδικασία κατανόησης του χρόνου από το παιδί, διότι αυτή συντελείται με βάση 

την ηλικία σε συγκεκριμένα χρονικά στάδια (Κουκουβέλα, 2017: 33). 

 Πιο συγκεκριμένα, θεωρεί πως μόνο τα παιδιά που βρίσκονται άνω των 11-12 ετών 

μπορούν να αρχίσουν να σκέφτονται αφηρημένα και να κατανοούν την ιστορική 

σκέψη, κάτι που είναι αδύνατον να γίνει σε μικρότερες ηλικίες. Αυτό σημαίνει πως για 

τον συγκεκριμένο μελετητή, τα παιδιά μόνο στο στάδιο της τυπικής νοημοσύνης στην 

ηλικία των 12 ετών και άνω μπορούν να εμπεδώσουν χρονικές έννοιες όπως η χρονική 
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αλληλουχία των γεγονότων, διότι πιο πριν δεν έχουν αναπτύξει τις κατάλληλες 

ικανότητες για την κατανόηση του χρόνου (Κουκουβέλα, 2017: 33). 

Στη συγκεκριμένη θεωρία του Piaget, σύμφωνα με την οποία η ηλικία παίζει τον 

σημαντικότερο ρόλο στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου, επρόκειτο να στηριχθούν 

κυρίως οι παλαιότερες έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν από το 1920 έως το 1970. 

 

2.5.2 Παλαιότερες έρευνες 

 

Αν και η θεωρία του Jean Piaget σχετικά με την κατανόηση του χρόνου, 

κυριαρχούσε στις επιστημονικές έρευνες μέχρι τη δεκαετία του 1970, θεωρώντας πως 

το σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη της αντίληψη της έννοιας του χρόνου έπαιζε η 

ηλικία του παιδιού, το θέμα αυτό, κέρδισε σταδιακά το ενδιαφέρον και άλλων 

μελετητών, ανοίγοντας τον δρόμο προς νέες έρευνες που βασίστηκαν σε αυτόν. 

Η πιο πολυσυζητημένη μελέτη, είναι εκείνη των Oadken και Sturt (1922), οι οποίοι 

ερεύνησαν τις γνώσεις που είχαν τα παιδιά ηλικίας 4-14 ετών σε θέματα που 

αφορούσαν την κατανόηση των χρονικών εννοιών (Κουκουβέλα, 2017: 33). 

Ουσιαστικά, ο σκοπός της μελέτης τους, ήταν να εντοπίσουν κατά πόσο τα παιδιά 

αυτών των ηλικιών, αντιλαμβάνονται το λεξιλόγιο των ενηλίκων για τον χρόνο και εάν 

κατανοούσαν χρονικές έννοιες όπως την έννοια του μήνα.  Πιο συγκεκριμένα, στην 

έρευνά τους μελετήθηκε «α) η ικανότητα των παιδιών να κατανοούν τις χρονικές 

έννοιες που χρησιμοποιούν οι μεγάλοι, β) η γνώση των χρονικών διαστημάτων, γ) η 

κατανόηση των ιστορικών εννοιών, δ) η ικανότητα των παιδιών να σχηματίσουν 

χρονικές έννοιες και ε) το πώς κατανοούν τα παιδιά τις χρονικές έννοιες» (Τσακπίνη, 

2016: 22). 

Σύμφωνα με την Κουκουβέλα, τα πορίσματα της έρευνάς τους, έδειξαν πως η 

κατανόηση της έννοιας του χρόνου στο παιδί εξελίσσεται σχετικά με αργό ρυθμό, αν 

και ξεκινάει ήδη από την προσχολική ηλικία. Εξελικτικά, το παιδί της ηλικίας των 4 

ετών, χρησιμοποιεί συνηθισμένες χρονικές λέξεις, έπειτα όταν φτάσει τα 8 χρόνια 

διακρίνει το παρόν από το παρελθόν, μετά, στην ηλικία των 11 φαίνεται να αρχίζει να 

κατανοεί πιο εμπεριστατωμένα την έννοια του ιστορικού χρόνου, ενώ γύρω στα 13 με 

14 κατανοεί τον χρόνο όπως και οι ενήλικες (Κουκουβέλα, 2017: 33).  

Επίσης, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι Oadken και Sturt, ήταν ότι τα 

παιδιά κάτω των 9 ετών είχαν μία επιφανειακή γνώση και αίσθηση του χρόνου, ενώ η 
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σαφής διαφοροποίηση των ιστορικών περιόδων φαίνεται να ξεκινάει από την ηλικία 

των 11 και εξής (Μπάρλα, 2016: 32). 

Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποίησε και η M. Kelty (1925), η οποία έθεσε ως στόχο 

της έρευνάς της την κατανόηση του λεξιλογίου που αφορά τον χρόνο από τα παιδιά. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης της, φαίνεται πως η κατανόηση του 

χρονικού λεξιλογίου αυξάνεται σταδιακά όσο ανεβαίνουμε προς τις τελευταίες τάξεις 

του δημοτικού (Kelty, 1925: 522-528). Από την έρευνά της, διαπιστώθηκε πως αυτό 

που δυσκολεύει τα παιδιά στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου είναι περισσότερο οι 

ημερομηνίες. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να προσπαθούν να 

τα εξοικειώσουν από μικρή ηλικία με το χρονικό λεξιλόγιο και τις χρονικές έννοιες 

(Kelty, 1925: 607-608). 

Επίσης, η έρευνα της Harrison (1934), φαίνεται να συντάσσεται με τις μέχρι τότε 

έρευνες που θεωρούσαν ότι η ηλικία του παιδιού παίζει σημαντικό ρόλο στην 

κατανόηση του χρόνου, καθώς συμπεραίνει πως τα παιδιά μικρότερης ηλικίας 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν χρονικές έννοιες λόγω της ελάχιστης εμπειρίας τους 

(Harrison, 1934: 507-514). 

 Η ίδια, διεξήγαγε έρευνα σε 160 μαθητές από το νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη 

δημοτικού, συμπεραίνοντας, όπως και η έρευνα της Kelty, πως η κατανόηση της 

έννοιας του χρόνου αυξάνεται σταδιακά από τάξη σε τάξη. Σε αυτή την εξέλιξη, 

σημαντικό ρόλο παίζει ο σταδιακός εμπλουτισμός του λεξιλογίου που αφορά τις 

χρονικές έννοιες, αλλά και η σταδιακή κατανόηση των αριθμητικών σχέσεων 

(Harrison, 1934: 507-514). 

Σε αντίστοιχο πνεύμα, ο Friedman (1944), ερεύνησε την κατανόηση του χρόνου σε 

μαθητές του νηπιαγωγείου, μέχρι την έκτη δημοτικού, κάνοντας στα παιδιά μέχρι την 

τρίτη δημοτικού ερωτήσεις σχετικές με την ώρα και το ημερολόγιο, ενώ στις τελευταίες 

τάξεις σχετικά με τον ιστορικό χρόνο (Μπάρλα, 2016: 32).  

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνάς του, φαίνεται τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας 

να κατανοούν καλύτερα την έννοια του ιστορικού χρόνου, ενώ στις μικρότερες τάξεις 

του δημοτικού και του νηπιαγωγείου, τα παιδιά κατανοούν περισσότερο τον κοντινό 

παρά τον απομακρυσμένο από αυτά χρόνο, παρουσιάζοντας παράλληλα και 

περισσότερη δυσκολία να κατανοήσουν τον μέλλοντα. Ωστόσο, ακόμα και στην έκτη 

δημοτικού όπου τα παιδιά φαίνεται να κατανοούν καλύτερα την έννοια του χρόνου, η 

έρευνα έδειξε πως δεν είναι σε θέση ακόμα να τοποθετήσουν με χρονική σειρά τα 

ιστορικά γεγονότα (Μπάρλα, 2016: 33). 
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Σημαντική είναι και η έρευνα των Schecter, Symonds & Bernstein (1955), οι οποίοι 

μελέτησαν το πώς αντιλαμβάνονται τον χρόνο τα παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών. Τα 

συμπεράσματα της έρευνάς τους, έδειξαν πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

αντιλαμβάνονται τον χρόνο πρώτα ως κάτι συγκεκριμένο και έπειτα ως κάτι πιο 

αφηρημένο, προσεγγίζοντάς τον μέσα από τη δυαδική σχέση της εμπειρίας και της 

επίδρασης του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

φαίνεται να μην μπορούν να αναπτύξουν ακόμα ικανότητες που τους βοηθούν στην 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου, η οποία για τους συγκεκριμένους μελετητές ξεκινάει 

μεταξύ 11 και 13 ετών (Schecter, Symonds & Bernstein, 1955: 301-310). 

Τέλος, άλλη μία σημαντική έρευνα σχετικά με την κατανόηση του ιστορικού χρόνου 

ήταν του Roth το 1968. Όπως μας αναφέρει ο Κ. Μπονίδης, η έρευνα του Roth, έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου και στη διδασκαλία του 

μαθήματος της Ιστορίας (Μπονίδης, 1995: 184-186). 

 Σύμφωνα με τον Roth, η αντίληψη του χρόνου πραγματώνεται σε πολλαπλά 

επίπεδα, το ανώτερο εκ των οποίων είναι η ιστορική συνείδηση. Τα επίπεδα της 

κατανόησης του χρόνου σύμφωνα με εκείνον, χωρίζονται σε 3 φάσεις: α) τη φάση της 

«αφελούς βίωσης του χρόνου» όπου το παιδί έχει επίγνωση κυρίως του παρόντος, ενώ 

στο μέλλον αναφέρεται με αφηρημένες έννοιες, β) τη φάση της «γνώσης του χρόνου», 

η οποία ξεκινάει κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας, όπου το παιδί αρχίζει 

σταδιακά να εξοικειώνεται με τις χρονικές έννοιες και γ) τη φάση της «εμπειρίας και 

αντανάκλασης του χρόνου», η οποία συντελείται στην εφηβεία, όπου το παιδί 

αντιλαμβάνεται πλέον τον χρόνο με βάση τη δική του εμπειρία και είναι σε θέση να 

κατανοήσει καλύτερα τις χρονικές βαθμίδες και έννοιες (Μπονίδης, 1995: 184-186). 

 Στην Ελλάδα, ο Μπονίδης, εστίασε την έρευνά του στην κατανόηση των χρονικών 

εννοιών από το παιδί, όπως είναι οι έννοιες «δεκαετία», «π.Χ.», «μ.Χ.» και «αιώνας» 

και οδηγήθηκε στο συμπέρασμα πως η κατανόηση τέτοιων εννοιών πραγματώνεται 

στην ηλικία μεταξύ των 8 και των 11 ετών (Μπονίδης, 1995: 184-186). 

Σε όλες λοιπόν τις παραπάνω έρευνες, διακρίνουμε ένα κοινό στοιχείο, το οποίο 

είναι η επίδραση που άσκησε μέχρι την δεκαετία του 1970 η θεωρία του Jean Piaget,  

σχετικά με την συνάφεια της ηλικίας και της κατανόησης του ιστορικού χρόνου από τα 

παιδιά. Με βάση αυτή την επιρροή, οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες, θεωρούν 

πως η ηλικία επηρεάζει άμεσα την πρόσληψη του χρόνου και την κατανόηση των 

ιστορικών εννοιών και συγκλίνουν στην άποψη ότι η ιστορική σκέψη αρχίζει να γίνεται 

κατανοητή από τα παιδιά από την ηλικία των 11 και εξής. Ωστόσο, από τη δεκαετία 
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του 1970 και έπειτα, θα παρουσιαστούν νέες μελέτες σχετικά με την κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου και θα ασκηθεί κριτική στις παλαιότερες προσεγγίσεις, κυρίως 

εξαιτίας του ότι παρέμειναν προσκολλημένες στις απόψεις του Piaget.  

Οι νεότερες μελέτες, οι οποίες θα παρουσιασθούν παρακάτω, διαφοροποιήθηκαν 

από τις παλαιότερες, που θεωρούσαν ότι η κατανόηση του χρόνου από τα παιδιά 

βασίζεται κυρίως στην ηλικία και εστίασαν τις έρευνές τους στην εξέταση της χρονικής 

συνείδησης που έχουν ήδη αναπτύξει τα παιδιά σε όποιο ηλικιακό στάδιο και αν 

βρίσκονται, κάνοντας χρήση ιδιαίτερα των ποιοτικών μεθόδων έρευνας. 

2.5.3 Νεότερες έρευνες 

 

Από τη δεκαετία του 1970 και του 1980, οι έρευνες που γίνονταν σχετικά με την 

κατανόηση του χρόνου από τα παιδιά, άλλαξαν κατεύθυνση και ενσωμάτωσαν 

διαφορετικές μεθόδους προσέγγισης του ζητουμένου.  

Πιο συγκεκριμένα, σε αντίθεση με τις περισσότερο ποσοτικές μελέτες των 

προηγούμενων δεκαετιών, από το 1970 και εξής, αξιοποιούνται τα ποιοτικά εργαλεία 

έρευνας, όπως είναι οι συνεντεύξεις και το οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να 

αναδειχθεί με αφηγηματικό τρόπο η διαδικασία με την οποία οι μαθητές συλλαμβάνουν 

την έννοια του χρόνου (Μπάρλα, 2016: 36).  

Ουσιαστικά, στις νεότερες έρευνες, αμφισβητείται η θεωρία του Piaget, σχετικά με 

τον χρόνο και τη διδασκαλία της Ιστορίας, καθώς θεωρείται ότι τα παιδιά είναι σε θέση 

να κατανοήσουν χρονικές έννοιες από μικρή κιόλας ηλικία. 

Σε αυτή τη στροφή της επιστημονικής έρευνας, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν ο 

Lev Vygotsky και  ο Jerome Bruner με τη θέση τους σχετικά με τον τρόπο μάθησης 

και αφομοίωσης των γνώσεων από το παιδί.  

Από τη μία, ο Vygotsky με την κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία του, ισχυρίζεται πως 

το εξωτερικό περιβάλλον του παιδιού και οι επιδράσεις που δέχεται από τον περίγυρό 

του, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την διαδικασία της μάθησής του (Feldman, 2011: 70-

71), ενώ ο Bruner από την άλλη, κάνει λόγο για μία διαδικασία συνοικοδόμησης των 

νέων γνώσεων που λαμβάνει το παιδί στις ήδη υπάρχουσες αναπαραστάσεις του 

(Ευσταθίου-Καραγεωργάκη, 2007: 39).  Υπό αυτή την έννοια, θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε πως το παιδί με τα κατάλληλα περιβαλλοντικά ερεθίσματα είναι σε θέση 

να αντιληφθεί την έννοια του ιστορικού χρόνου ανεξάρτητα από την ηλικία του. 
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Στη δεκαετία του 1970, στην ίδια γραμμή, ο Poster (1973), προσπάθησε να 

μελετήσει την επίδραση που ασκεί  ο ανθρώπινος εγκέφαλος στην πρόσληψη του 

παρελθόντος. Έτσι, μέσω της έρευνάς του, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης κλήθηκαν να θέσουν ερωτήσεις σε μαθητές ηλικίας 6 μέχρι 13 ετών 

σχετικές με το παρελθόν. 

 Τα αποτελέσματα της μελέτης του, έδειξαν πως ακόμα και όταν το παιδί βρίσκεται 

στο στάδιο των συγκεκριμένων λογικών πράξεων, δηλαδή γύρω στα 10,  δεν μπορεί να 

εμπεδώσει πλήρως τον παρελθοντικό χρόνο. Οι μαθητές από τη μία έχουν κατανοήσει 

σημαντικές χρονικές έννοιες, όπως είναι η διάρκεια και η χρονική αλληλουχία, όμως 

από την άλλη, φαίνεται να μην μπορούν να συνδέσουν αυτές τις έννοιες με τον ιστορικό 

χρόνο. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Poster θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

αλλάξουν τον τρόπο που διδάσκουν την Ιστορία και να βρουν νέους τρόπους για να 

βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τον ιστορικό χρόνο (Poster, 1973:587-598). 

Μία αντίστοιχη έρευνα, είναι εκείνη των Smith & Tomlinson (1977), η οποία 

στόχευε στο να μελετήσει την κατανόηση της ιστορικής διάρκειας από μαθητές ηλικίας 

8 έως 15 ετών. Όσοι μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα, θα έπρεπε να επιλέξουν ένα 

ιστορικό πρόσωπο ή ένα ιστορικό γεγονός και θεωρώντας το ως «αφετηρία» να 

αναφέρουν τρία γεγονότα που συνέβησαν πριν ή μετά από την ύπαρξη αυτού του 

προσώπου ή του συμβάντος, προκειμένου να οριοθετηθεί μία ιστορική περίοδος. Στη 

συνέχεια οι μαθητές θα έπρεπε να εκτιμήσουν τη διάρκεια της περιόδου που ανέφεραν 

και να ξανά κάνουν το ίδιο με μία δεύτερη ιστορική περίοδο. Έπειτα, αφού κλήθηκαν 

να οργανώσουν τα γεγονότα των δύο περιόδων με χρονολογική σειρά, η ερευνήτρια 

ζήτησε από τους μαθητές να συγκρίνουν τη διάρκεια των δύο ιστορικών περιόδων. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν πως τα παιδιά δεν μπορούσαν με σαφήνεια 

να δικαιολογήσουν τις χρονικές τους επιλογές, ενώ κάποια έτειναν να ταυτίζουν τη 

χρονική διάρκεια με τον αριθμό των γεγονότων. Για παράδειγμα, μία ιστορική 

περίοδος, θεωρούνταν μεγαλύτερης διάρκειας από μία άλλη, εξαιτίας του ότι κατά τη 

διάρκειά της συνέβησαν περισσότερα ιστορικά γεγονότα κομβικής σημασίας. Ωστόσο, 

υπήρχε και ένας αριθμός μαθητών που μπορούσαν να οργανώσουν και να κατανοήσουν 

με ικανοποιητικό τρόπο τα διαστήματα των δύο περιόδων  (Smith & Tomlinson, 1977: 

163-170). 

Ένας ακόμη νεότερος ερευνητής, ο West (1981), υποστήριξε πως τα παιδιά 

αναπτύσσουν μια αίσθηση του χρόνου καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποίησε έρευνα σε μαθητές ηλικίας 7-11 
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ετών και διαπίστωσε πως ακόμα και τα παιδιά μικρής ηλικίας μπορούν με τη βοήθεια 

των ιστορικών γνώσεων εκτός σχολείου, να κατηγοριοποιήσουν με ακρίβεια εικόνες 

και αντικείμενα, ενώ ισχυρίζεται πως οι χρονογραμμές βοηθούν πολύ τους μαθητές 

στην κατανόηση και στην ταξινόμηση των γεγονότων ειδικά μέχρι την ηλικία των 12 

ετών (West, 1982: 48-50). 

 Για τον West, το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά βρίσκεται 

στην κατανόηση των μετρήσεων και της αριθμητικής αίσθησης που παρέχει ο χρόνος, 

κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί με τις κατάλληλες μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν 

οι εκπαιδευτικοί (West, 1982: 50). Πρόκειται για μία έρευνα που έρχεται σε αντίθεση 

με τη θεωρία του Piaget, η οποία θεωρούσε ότι τα παιδιά τόσο μικρής ηλικίας δεν είναι 

σε θέση να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου. 

Το 1988, οι Thornton & Vukelich πραγματοποίησαν με τη σειρά τους μια έρευνα, 

με σκοπό να μελετήσουν τις αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με τον χρόνο. Το 

συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν, είναι πως ανάμεσα στα 8 και 11 χρόνια η 

κατανόηση του χρόνου στα παιδιά αναπτύσσεται σταδιακά με την απαραίτητη βοήθεια 

του εκπαιδευτικού (Γώγου, 2019: 48). Οι μαθητές διακρίνουν τις τρεις διαστάσεις του 

χρόνου «παρελθόν», «παρόν» και «μέλλον», και τις συνδέουν με ιστορικά πρόσωπα 

και γεγονότα. Ωστόσο, από την ηλικία των 9 έως τα 11, τα παιδιά αρχίζουν να 

διακρίνουν με περισσότερη ευκρίνεια τις ιστορικές περιόδους, αποκτώντας μία 

βαθύτερη γνώση της χρονολόγησης (Γώγου, 2019: 48). 

Επίσης, η έρευνα της Harnett το 1993, έδειξε μέσα από συνεντεύξεις σε μαθητές 

5,7,9 και 11 ετών, πως τα παιδιά από μικρή ηλικία μπορούν να διακρίνουν διαστάσεις 

του παρελθόντος, αλλά δυσκολεύονται στο να κατανοήσουν τη χρονική διάρκεια των 

γεγονότων και να τα συνδέσουν μεταξύ τους (Harnett, 1993: 137-154). 

Οι Barton & Levstik (1996), με στόχο να εξετάσουν την κατανόηση του ιστορικού 

χρόνου από τα παιδιά, πραγματοποίησαν 58 συνεντεύξεις, σε παιδιά νηπιαγωγείου 

μέχρι έκτη δημοτικού. Ουσιαστικά ζήτησαν από τους μαθητές να ταξινομήσουν 

φωτογραφίες από διάφορες περιόδους της αμερικανικής ιστορίας προκειμένου να 

μιλήσουν για τη συλλογιστική τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν πως ακόμα 

και τα παιδιά μικρότερης ηλικίας μπορούσαν να διακρίνουν βασικά στοιχεία από την 

ιστορική εποχή των φωτογραφιών ανεξαρτήτων ηλικίας. Σε όλες τις ηλικίες, η 

τοποθέτηση των φωτογραφιών από τα παιδιά αποκάλυψε συμφωνία μεταξύ τους και 

ήταν τοποθετημένες με τη σωστή σειρά. Αυτή η συμφωνία αποδεικνύει πως από μικρή 

σχετικά ηλικία μπορεί να υπάρξει κατανόηση της ιστορικής χρονολογίας και τα παιδιά 
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είναι σε θέση να κατανοήσουν το μάθημα της Ιστορίας ήδη πριν από την τετάρτη 

δημοτικού, έχοντας ωστόσο αμφιβολίες για τη κατανόηση των ημερομηνιών (Barton 

& Levstik, 1996: 421-422). 

Στη συνέχεια, ο William Stow μαζί με τον Terry Haydn (2000), μέσα από μία 

αναλυτική βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποίησαν, συνέλλεξαν διάφορα 

ερευνητικά δεδομένα μελετών που αφορούσαν την κατανόηση των παιδιών σχετικά με 

τον ιστορικό χρόνο, την Ιστορία, την χρονολόγηση και την περιοδολόγηση (Stow & 

Haydn, 2000: 83-97).  

Μέσα λοιπόν από την βιβλιογραφική τους επισκόπηση, προτείνουν τη χρήση των 

χρονογραμμών ως μέσα διδασκαλίας του ιστορικού χρόνου στα παιδιά, καθώς έχει 

διαπιστωθεί από προηγούμενες έρευνες πως βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου, όπως και η χρήση των νέων τεχνολογιών. Με αυτό τον τρόπο, 

ουσιαστικά προτρέπουν τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν νέες μεθόδους 

διδασκαλίας στο μάθημα της Ιστορίας και να μην παραμένουν προσκολλημένοι σε ένα 

δασκαλοκεντρικό μοντέλο, διότι τα παιδιά μέσα από εναλλακτικές μεθόδους, 

διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους και μπορούν ορισμένες φορές να προσεγγίσουν 

καλύτερα το αντικείμενο της διδασκαλίας (Stow & Haydn, 2000: 83-97). 

Λίγο αργότερα, ο Barton (2002), διεξήγαγε έρευνα με σκοπό να μελετήσει την 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου από μαθητές του δημοτικού, έχοντας ως δείγμα 

παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Κατά τη διαδικασία της έρευνας, μέσω συνεντεύξεως, 

ζητήθηκε από τα παιδιά να ταξινομήσουν σε χρονολογική σειρά κάποιες ιστορικές 

φωτογραφίες και να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας, τα παιδιά του δημοτικού φάνηκαν πως είναι εξοικειωμένα με τις βασικές 

γνώσεις και διαστάσεις του ιστορικού χρόνου, όμως η κατανόησή τους δεν βασιζόταν 

στη χρονολογική αφήγηση, αλλά στις προσωπικές τους εμπειρίες και σε στοιχεία που 

φανέρωναν μία χρονική ανάπτυξη. Υπό αυτό το πρίσμα, φαίνεται πως για να 

κατανοήσουν τα παιδιά τον ιστορικό χρόνο, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να τα φέρουν 

σε επαφή με ποικίλες ιστορικές περιόδους (Barton, 2002: 161-187). 

Δύο χρόνια αργότερα, ο Hodkinson (2004), αμφισβήτησε πως η ωρίμανση και η 

γνωστική αφομοίωση είναι στενά συνδεδεμένες και η έρευνά του στράφηκε στη 

κατανόηση του χρόνου μέσα από την εκμάθηση της Ιστορίας σε παιδιά ηλικίας 8 έως 

11 ετών (Hodkinson, 2004: 23-36).  

Πράγματι, με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν, φαίνεται πως η ηλικία δεν παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην εκμάθηση και τη διδασκαλία της Ιστορίας. Σε αντίθεση με την 
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ηλικία, ο Hodkinson, θεωρεί πως οι παράγοντες που επιδρούν περισσότερο στην 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου από το παιδί είναι τα προγράμματα σπουδών και οι 

μέθοδοι διδασκαλίας που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για να πραγματοποιήσουν το 

μάθημά τους (Hodkinson, 2004: 23-36). 

Ο ίδιος ερευνητής, το 2009, πραγματοποίησε εκ νέου έρευνα, σε μαθητές 7 και 8 

ετών, προκειμένου να μελετήσει τη χρήση της ορολογίας τους για τον χρόνο με βάση 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας. Στόχος του ήταν να μελετήσει 

αν οι μαθητές κατανοούν χρονικές έννοιες όπως «π.Χ.» και «δεκαετίες» (Hodkinson, 

2009: 41-62).  

Με βάση τα αποτελέσματα της νέας του έρευνας, φαίνεται οι μαθητές να συνδέουν 

το παρελθόν με την διδασκαλία της Ιστορίας, αλλά να δυσκολεύονται να το 

προσδιορίσουν με σαφήνεια. Επειδή πολλοί μαθητές δυσκολεύονταν στην ακριβή 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου, πρότεινε την αναθεώρηση του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών της Αγγλίας στο μάθημα της Ιστορίας (Hodkinson, 2009: 41-

62). 

 Ταυτόχρονα, ο Hodkinson, επεκτείνοντας την έρευνα που είχε διεξάγει το 2004, 

μελέτησε αν στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου παίζει ρόλο το φύλο και κατέληξε 

στο συμπέρασμα πως αυτός ο παράγοντας δεν επηρεάζει τη διδασκαλία της Ιστορίας 

και την κατανόηση του χρόνου, αν και τα κορίτσια έδειχναν να υπερτερούν στο 

λεξιλόγιο και τα αγόρια ως προς το ενδιαφέρον του μαθήματος (Hodkinson, 2009: 41-

62). 

Στη συνέχεια, οι Lorenc et al (2012), πραγματοποίησαν έρευνα σε μαθητές 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Πολωνία. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να 

μελετήσουν εάν οι μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν σε ασκήσεις που αφορούν 

δεξιότητες χρονολόγησης. Οι μαθητές που συμμετείχαν ανέρχονταν στους 6.869 και 

προέρχονταν από 80 σχολεία της Πολωνίας. Από τις 4 ασκήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν, η πρώτη αφορούσε τον υπολογισμό του χρόνου και οι υπόλοιπες 

τρείς εξέταζαν τους συμμετέχοντες στην κατασκευή χρονογραμμών (Lorenc, 2012: 84-

97). 

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, έδειξαν πως οι μαθητές δυσκολεύονταν να 

τοποθετήσουν ιστορικά γεγονότα με χρονική αλληλουχία σε μία χρονογραμμή, ενώ 

εμφάνιζαν και αδυναμία σε δεξιότητες γενικής χρονολόγησης. Εξαιτίας αυτών των 

αδυναμιών, οι ερευνητές προτείνουν να αποφεύγεται η στείρα απομνημόνευση 
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γεγονότων και χρονολογιών στο μάθημα της Ιστορίας και να ταξινομούνται σε 

χρονογραμμές μόνο τα γεγονότα κομβικής σημασίας (Lorenc, 2012: 84-97). 

Σημαντικές είναι και οι έρευνες της φιλοσόφου de Groot-Reuvekamp. Στην 

διδακτορική διατριβή της, η συγκεκριμένη ερευνήτρια μελέτησε το ζήτημα του χρόνου, 

δημιουργώντας ένα εργαλείο μέτρησης, που ονόμασε “Timewise”.  

Το 2014, σε συνεργασία με τους van Boxtel, Ros και Harnett, η de Groot-

Reuvekamp, πραγματοποίησε μία έρευνα, προκειμένου να συγκρίνει το αγγλικό 

Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών με το αντίστοιχο ολλανδικό σε ό,τι αφορά στην 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Οι ερευνητές δηλαδή, μελέτησαν πως 

προσλαμβάνεται ο ιστορικός χρόνος στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση των δύο χωρών 

(De Groot-Reuvekamp, Van Boxtel, Ros & Harnett: 2014: 487- 514).  

Στην έρευνα συμμετείχαν 128 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

εκπαιδευτές μελλοντικών εκπαιδευτικών και τα αποτελέσματα απέδειξαν πως το 

αναλυτικό πρόγραμμα και των δύο χωρών δεν βοηθάει τους μαθητές στην κατανόηση 

του ιστορικού χρόνου. Από τη μία στην Αγγλία, διδάσκονται από νωρίς τον ιστορικό 

χρόνο χωρίς τη σωστή δόμηση του αναλυτικού προγράμματος, ενώ από την άλλη, στην 

Ολλανδία, το πρόγραμμα σπουδών ωθεί τους μαθητές σε στείρα απομνημόνευση 

χρονικών και ιστορικών εννοιών. Εξαιτίας αυτών των δυσκολιών, οι μαθητές δεν 

μπορούν να κατανοήσουν με σαφήνεια τον ιστορικό χρόνο και προτείνεται μία 

γενικότερη βελτίωση στον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας, όπως η διδασκαλία της 

μέσω των χρονογραμμών (De Groot-Reuvekamp, Van Boxtel, Ros & Harnett: 2014: 

487- 514). 

Τρία χρόνια αργότερα, το 2017, η de Groot-Reuvekamp, πραγματοποίησε εκ νέου 

έρευνα που στόχο της είχε να μελετήσει ξανά την ανάπτυξη της έννοιας του ιστορικού 

χρόνου στο Δημοτικό σχολείο. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς της, έδειξαν πως η κατανόηση του ιστορικού χρόνου 

αυξάνεται σταδιακά από τάξη σε τάξη, ενώ οι επιδόσεις των μαθητών είναι σχετικά 

υψηλές. Αυτά υψηλά ποσοστά, φαίνεται να επηρεάζονταν σε έναν βαθμό από το φύλο 

και το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών, καθώς τα αγόρια είχαν υψηλότερες επιδόσεις 

(de Groot-Reuvekamp, Ros, van Boxtel & Oort, 2017: 227-242).  

Ακόμη, παρατηρήθηκε πως όλοι οι μαθητές αντιμετώπιζαν πρόβλημα στο 

συσχετισμό μεταξύ αιώνων και ημερομηνιών. Ωστόσο, η παρούσα έρευνα έδειξε πως 

η κατανόηση του ιστορικού χρόνου ξεκινά σε μικρότερη ηλικία από εκείνη που 
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αναφέρεται στις παλαιότερες έρευνες (Oakden & Sturt, 1922; Thornton & Vukelich, 

1988).  

Τέλος, το ίδιο έτος, το 2017, δημοσιεύεται μια ακόμα έρευνα της de Groot-

Reyvekamp και των συνεργατών της, στην οποία εξετάζονται τα προβλήματα που 

προκύπτουν στη συνείδηση των μαθητών από την τοποθέτηση των ιστορικών 

γεγονότων σε χρονολογική σειρά. Στην έρευνα συμμετείχαν 22 μαθητές 6-12 ετών από 

διάφορα σχολεία της Ολλανδίας και τους ανατέθηκαν εργασίες που σχετίζονταν με την 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου (de Groot-Reuvekamp, Ros & van Boxtel, 2017). 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, οι μαθητές διαπιστώθηκε πως 

δυσκολεύονταν στη χρήση χρονικού λεξιλογίου αλλά και στη διάκριση των ιστορικών 

περιόδων κυρίως στις μικρότερες τάξεις. Ωστόσο, φαίνεται οι μαθητές να έχουν 

αναπτύξει μία γραμμική αίσθηση του χρόνου και να διάκεινται θετικά προς το παρόν 

τους (de Groot-Reuvekamp, Ros & van Boxtel, 2017). 

 Επομένως, από τις παραπάνω έρευνες, είναι σαφές πως η αντίληψη και η 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου από τα παιδιά είναι μία σύνθετη διαδικασία και 

απαιτεί ένα καλά δομημένο πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα της Ιστορίας. Πολλές 

φορές, η δασκαλοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας δεν επαρκεί ώστε τα παιδιά να 

κατανοήσουν την έννοια του ιστορικού χρόνου και αυτός είναι ο λόγος που οι 

εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να διστάζουν να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους 

για την  διδασκαλία του, όπως είναι η κατασκευή των χρονογραμμών. Άλλωστε, ο 

ιστορικός χρόνος, είναι μία έννοια που δυσκολεύει τα παιδιά και χρειάζεται ειδικό 

χειρισμό από τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να γίνουν πλήρως κατανοητοί  από 

τους μαθητές τους και να καταφέρουν να τους μεταδώσουν τις επιθυμητές γνώσεις. 

2.6 Ιστορική Χρονογραμμή 

 

Οι μορφές μίας διδασκαλίας, όπως γνωρίζουμε, μπορεί να είναι είτε άμεσες (πχ. 

διάλογος), είτε έμμεσες (π.χ. σχολική εργασία), ενώ τα μέσα που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να διδάξουμε ένα αντικείμενο μπορεί να είναι είτε 

προσωπικά, όπως μέσω της λεκτικής επικοινωνίας, είτε απρόσωπα, όπως μέσω των 

απεικονίσεων (Μπάλτου & Τζαμάλ-Ιωαννίδου, 2017: 13-36). 

Στη σημερινή εκπαίδευση, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, ο 

οποίος βασίζεται κατά κύριο λόγο στον μονόλογο του εκπαιδευτικού ή σε μικρότερο 

βαθμό στον διάλογο εκπαιδευτικών και μαθητών, η ανακάλυψη νέων μορφών 
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διδασκαλίας, η οποία είναι ραγδαία τον 21ο αιώνα, δίνει την δυνατότητα σε παιδιά και 

σε εφήβους να έρθουν σε επαφή με ποικίλες γνώσεις μέσω της αξιοποίησης 

διαφορετικών μεθόδων και τεχνικών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεωρία του Edgar Dale, όπου στο έργο του 

«Οπτικοακουστικές Μέθοδοι στη Διδασκαλία», κατασκευάζει τον λεγόμενο Κώνο της 

Εμπειρίας, στον οποίο κατατάσσει τους διάφορους τρόπους διδασκαλίας με βάση την 

εμπειρία που παρέχουν στους μαθητές (Καραγιώργης, 2019: 26). Ο E. Dale, 

ουσιαστικά υποστηρίζει πως τα παιδιά συγκρατούν περισσότερες πληροφορίες όταν 

«κάνουν» κάτι, παρά όταν το διαβάζουν, το ακούν ή το παρατηρούν. 

 

Κώνος Εμπειρίας του E.Dale 
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Cone of Experience 

Σύμφωνα με τον κώνο του Dale (1969), όπως τον βλέπουμε παραπάνω, μπορούμε 

να απομνημονεύσουμε μόνο το 10% όσων διαβάζουμε, το 50% όσων ακούσαμε ή 

είδαμε, ενώ το 90% όσων είπαμε και κάναμε. Μάλιστα, η κατασκευή της 

χρονογραμμής και η ενσώματη-βιωματική μάθηση, που μελετώνται στην παρούσα 

εργασία, κατατάσσονται στην ενεργητική μάθηση, η οποία επειδή βασίζεται σε πράξεις 

θεωρείται πιο αποτελεσματική για τη διδασκαλία των μαθητών. 

Ο E. Dale, όπως μας αναφέρει ο Καραγιώργης, κατέταξε τους τρόπους μάθησης 

κατηγοριοποιώντας τις εμπειρίες που προσφέρουν. Έτσι, έχουμε τις εξής κατηγορίες: 

✓ Άμεσος και Ενεργός τρόπος μάθησης: Μάθηση μέσω των πράξεων 

✓ Εικονική Εμπειρία: Μάθηση μέσω της παρατήρησης 

✓ Συμβολική Εμπειρία: Μάθηση μέσω της εξήγησης. 
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Τρόπος μάθησης μέσω των εμπειριών του E. Dale 

Όσο ανεβαίνουμε από κάτω προς τα πάνω στην πυραμίδα, ο βαθμός της επεξήγησης 

σταδιακά αυξάνεται αλλά μειώνεται η πράξη. Ο Dale, θεωρούσε πως o πιο άμεσος και 

ενεργός τρόπος διδασκαλίας ήταν μέσω της πράξης, όπου οι μαθητές μπορούν να 

έρθουν σε ουσιαστική επαφή με την κατανόηση δύσκολων εννοιών, έχοντας 

ταυτόχρονα και πιο ελκυστικά ερεθίσματα για την ενεργοποίηση της συμμετοχής τους 

(Καραγιώργης, 2019: 27-28). 

Μάλιστα, υποστήριξε πως οι μαθητές θα ήταν καλό να έρχονται σε επαφή με την 

πραγματική εμπειρία όσων διδάσκονται, διότι η πρακτική εφαρμογή είναι σημαντική 

για την καλύτερη εμπέδωση των μηνυμάτων, ειδικά όταν συνδυάζεται με την ακοή 

(Μονιάκης, 2019: 32). 

Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει τι μπορεί να 

αφομοιώσει ο μαθητής από αυτά που του παρουσιάστηκαν κατά τη διδασκαλία. Σε 

αυτό το επίπεδο, οι έρευνες αποδεικνύουν πως ο μαθητής μπορεί να διατηρήσει: 30% 

από όσα είδε, 20% από όσα άκουσε, 10% από όσα διάβασε και 60% από όσα είδε και 

ταυτόχρονα του επεξηγήθηκαν (Καραγιώργης, 2019: 30). 

Παράλληλα, σύμφωνα με την Σιαμάγκα, ως άνθρωποι μπορούμε να 

απομνημονεύουμε το 10% όσων διαβάζουμε, το 20% όσων ακούμε, το 30% όσων 

είδαμε, το 50% όσων ακούσαμε και είδαμε, το 70% όσων λέμε συνομιλώντας με 
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άλλους και το 90% όσων λέμε κατά τη διάρκεια που κάνουμε κάτι (Σιαμάγκα, 2015: 

200). 

Όσον αφορά το μάθημα της Ιστορίας, στην πραγματικότητα, η ποικιλία της 

αναπαράστασης της ιστορικής γνώσης, εκτείνεται από τα ιστορικά κείμενα, τα 

παιχνίδια, τις ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου μέχρι το πλούσιο φωτογραφικό 

υλικό, τις κινούμενες εικόνες και τα βίντεο (Παπαντώνη, 2011: 116).  

Καταλαβαίνουμε λοιπόν, πως τα διδακτικά μέσα είναι ποικίλα και το καθένα μπορεί 

να εξυπηρετήσει διαφορετικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, το παιχνίδι προσφέρει 

βιωματική γνώση των παιδιών, αλλά οι ερωτήσεις οξύνουν την κριτική ιστορική τους 

σκέψη. Με βάση λοιπόν αυτό που επιδιώκουν οι εκπαιδευτικοί να διδάξουν το παιδί 

την εκάστοτε φορά, θα πρέπει να επιλέγουν αντίστοιχα και το κατάλληλο διδακτικό 

μέσο. Σύμφωνα όμως με τον κώνο του Dale, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, πως 

τα πιο αποτελεσματικά μέσα είναι εκείνα που προσφέρουν πρακτική εφαρμογή. 

Υπό αυτή την έννοια, όταν οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να κατανοήσει το παιδί τον 

ιστορικό χρόνο στο μάθημα της Ιστορίας, μπορούν να αξιοποιήσουν μία από τις 

βιωματικές, εναλλακτικές και ψυχοκινητικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως είναι η 

κατασκευής της ιστορικής χρονογραμμής ή αλλιώς ιστοριογραμμής. Μέσα από την 

κατασκευή της χρονογραμμής, τα παιδιά καλούνται να διδαχθούν κάνοντας την θεωρία 

πράξη και οργανώνοντας τη γνώση με τον δικό τους τρόπο. 

Με τον όρο «ιστορικές χρονογραμμές», παραπέμπουμε σε μία σειρά από εργαλεία, 

τα οποία αποτελούν ένα οπτικό ερέθισμα για τη μελέτη ιστορικών περιόδων, όπως για 

παράδειγμα μίας μέρας, ενός έτους ή μίας εποχής και παρέχουν τη δυνατότητα στα 

παιδιά να κατανοήσουν την αιτιότητα και τη συνέχεια των ιστορικών γεγονότων 

(Glibert, 2016). Πιο συγκεκριμένα, οι χρονογραμμές επιτρέπουν την κατασκευή μίας 

χρονικής κλίμακας και την εποπτεία ιστορικών θεμάτων με γραφική οργάνωση και 

χρονολογική αφήγηση.  

Κάνοντας μία αναδρομή στην δημιουργία των χρονογραμμών, σύμφωνα με την 

Παγκόσμια ψηφιακή βιβλιοθήκη, η αξιοποίηση αυτής της μεθόδου στη διδασκαλία της 

παγκόσμιας Ιστορίας, ξεκίνησε από τον Γερμανό μελετητή Karl Ploetz (1819-1881), ο 

οποίος το 1863 δημοσίευσε το έργο «Auszug aus der alten, mittleren, neueren und 

neuesten Geschichte» (Μτφ: «Απόσπασμα από την αρχαία, μέση, νεότερη και νεότατη 

Ιστορία»), ακολουθώντας το παράδειγμα του Werner Stein, όπου με ένα 

χρονοδιάγραμμα πολιτισμού, μπόρεσε να μελετήσει διάφορους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας.   
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Δεδομένου ότι για την ενίσχυση της ιστορικής κατανόησης των παιδιών 

προϋποτίθεται η ικανότητα χρονολόγησης και κατανόησης της αλληλουχίας των 

γεγονότων, η Harnett επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να «υποστηρίξουν τα 

παιδιά στο να χτίσουν το δικό τους χρονολογικό πλαίσιο, που θα περιλαμβάνει τις δικές 

τους προσωπικές ιστορικές εμπειρίες και μια σειρά από ιστορικές πληροφορίες», 

προτείνοντας τις χρονογραμμές και τις ενσώματες-βιωματικές δραστηριότητες ως το 

κατάλληλο πλαίσιο για την οικοδόμηση της χρονολογικής γνώσης (Harnett, 1993: 

152). 

Οι χρονογραμμές ως οπτικές αναπαραστάσεις του χρόνου, της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και των ιστορικών γεγονότων, αποτελούν ένα σημαντικό υλικό για 

διανοητικές διεργασίες, το οποίο μπορεί να συνεισφέρει αισθητά στην κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου και εν γένει του μαθήματος της Ιστορίας (Κασκαμανίδης, 2013). 

Παράλληλα, ως διδακτικά εργαλεία, συμβάλλουν στην οργάνωση και τη σταδιακή 

πρόσληψη του χρόνου από τους μαθητές, απεικονίζοντας τις διαδοχικές αλλαγές ανά 

τα χρόνια, ενώ βοηθούν τα παιδιά να σχηματίσουν τις δικές τους προσωπικές 

αναπαραστάσεις, κάνοντας τη μάθηση περισσότερο βιωματική (Μπάρλα, 2016: 49).  

Επίσης, οι χρονογραμμές, βοηθούν τους μαθητές να συνδέσουν με χρονική 

αλληλουχία τα γεγονότα του παρελθόντος και του παρόντος και να κατανοήσουν 

βαθύτερα τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Εξαιτίας αυτής της δυνατότητας, οι 

δάσκαλοι της Ιστορίας επιλέγουν να τις χρησιμοποιούν μέσα στην τάξη είτε για να 

σχεδιάσουν τα σημαντικά στάδια ενός ιστορικού γεγονότος, είτε για να επισημάνουν 

σημαντικά ορόσημα από μία συγκεκριμένη ιστορική εποχή (Glibert, 2016). 

Αξίζει να σημειωθεί, πως ως προς τη μορφή τους, οι χρονογραμμές μπορεί να 

διαφέρουν, ανάλογα με τους στόχους και τα κριτήρια του κάθε εκπαιδευτικού 

(Μπάρλα, 2016: 49), ενώ η κατασκευή τους μπορεί να γίνει είτε από τα παιδιά είτε από 

τον εκπαιδευτικό. Μερικές από τις πιο διαδεδομένες μορφές χρονογραμμών, σύμφωνα 

με τη συγκεκριμένη ερευνήτρια, είναι οι εξής: 

➢ Χρονογραμμή τοίχου: Η χρονογραμμή η οποία καλύπτει την επιφάνεια ενός 

τοίχου και παρέχει χώρο για τη συνεχόμενη προσθήκη υλικού (Μπάρλα, 2016: 

49). 

➢ Κάρτες ευρετηρίου: Πρόκειται για κάρτες από χαρτόνι σε χρονολογική σειρά, στο 

επάνω μέρος των οποίων υπάρχει μια μικρή προεξοχή, όπου αναγράφεται η 

εκάστοτε χρονολογία (Μπάρλα, 2016: 50). 
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➢ Σημειωματάριο: Σε ένα σπιράλ με λευκές σελίδες, χαράσσεται στη μέση μία 

γραμμή του χρόνου και σημειώνονται οι χρονολογικές ενδείξεις. Το υλικό 

καταχωρείται στο επάνω και στο κάτω μέρος της χρονογραμμής (Μπάρλα, 2016: 

50). 

➢ Πόστερ: Η κατασκευή μίας μεγάλης χρονογραμμής σε χαρτί του μέτρου ή σε 

χαρτόνι (Μπάρλα, 2016: 50). 

➢ Το νήμα του χρόνου: Για τη συγκεκριμένη μορφή χρονογραμμής, απαιτούνται 

μικρά κομμάτια χαρτιού, σε καθένα από τα οποία καταχωρούνται τα στοιχεία ενός 

ιστορικού γεγονότος ή ενός ιστορικού προσώπου. Έπειτα, κρέμονται με 

συνδετήρες  σε μια κλωστή σε χρονολογική σειρά κατά μήκος ενός τοίχου 

(Μπάρλα, 2016:50). 

Βέβαια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, πλέον οι χρονογραμμές μπορούν να 

κατασκευαστούν και σε ηλεκτρονική μορφή με την αξιοποίηση των υπολογιστών και 

των διαθέσιμων εφαρμογών. Ενδεικτικά, κάποιες από τις διαδικτυακές πλατφόρμες 

που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία κατασκευής χρονογραμμών, είναι οι: TimelineJS, 

Sutori, myHistro, TimeGlider, TimeToast και Read Write Think Interactive Timeline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://timeline.knightlab.com/
https://www.sutori.com/
http://www.myhistro.com/
https://timeglider.com/
https://www.timetoast.com/
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/timeline-30007.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 Ενσώματη μάθηση-διδασκαλία 

 

Στις δυτικές κοινωνίες, η καλλιέργεια και η αξιοποίηση του μυαλού, είχε πάντα 

προνομιακή θέση σε σχέση με τη αξιοποίηση του σώματος, ειδικά όσον αφορά την 

εκπαίδευση. Ωστόσο, η ακμή της της κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας και των 

γνωστικών επιστημών, φέρνει στην επιφάνεια ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους 

ενσώματους τρόπους γνώσης και διδασκαλίας (Ivinson, 2012: 489-506; Hall & 

Nemirovsky, 2012: 207-215). 

Γενικά, οι ενσώματες θεωρίες, υποστηρίζουν πως τα παιδιά μπορούν να διδαχτούν 

μέσω των αντιληπτικών τους συστημάτων, ενώ η φυσική και βιολογική παρουσία των 

σωμάτων βοηθούν στην καλλιέργεια των συναισθημάτων, της λεκτικής επικοινωνίας 

και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Rodriquez & Castilla, 2013: 1-16). 

H σύγχρονη θεωρία της Ενσώματης Γνώσης, η οποία εμπεριέχει την έννοια της 

Ενσώματης Μάθησης (Embodied Learning), αποτελεί μία προσέγγιση η οποία έρχεται  

να καλύψει τα κενά της παραδοσιακής διδασκαλίας. Πρόκειται για μία θεωρία, την 

οποία τις τελευταίες δεκαετίες μελετά τόσο η γνωστική, κοινωνική ψυχολογία και οι 

νευροεπιστήμες, όσο και η γλωσσολογία (Ηρακλειώτη, 2017: 9). 

Mε τον όρο ενσώματη διδασκαλία και μάθηση, εννοούμε «την μάθηση που 

λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές καλούνται να σηκωθούν από 

τις θέσεις τους και να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους είτε κινούμενοι σε έναν ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο, είτε χειριζόμενοι διάφορα τεχνολογικά αντικείμενα» (Γίντσης, 

2017: 17). 

Σύμφωνα με τη θεωρία της Ενσώματης Μάθησης, όταν το σώμα των μαθητών είναι 

ενεργό, ενεργοποιείται ο εγκέφαλος και επομένως ολόκληρη η γνωστική διαδικασία. 

Μάλιστα, ο  Μ. Wilson, θεωρεί πως η νόηση ονομάζεται ενσώματη, όταν κατά τη 

γνωστική διαδικασία τον κύριο ρόλο τον κατέχει το ανθρώπινο σώμα και όχι μόνο ο 

εγκέφαλος (Wilson, 2002: 625-636).  Η κίνηση και οι ενσώματες δραστηριότητες, 

επηρεάζουν τη συνολική επίδοση των μαθητών υπό διαφορετικές συνθήκες εντός του 

σχολικού περιβάλλοντος.  

Με βάση λοιπόν, αυτή την προσέγγιση, η νόηση αλληλοεπιδρά με το φυσικό και το 

κοινωνικό περιβάλλον μέσω του σώματος και το παιδί αποκτά γνώσεις οι οποίες 

δημιουργούνται από αισθητικά και κινητικά αισθήματα, μέσω των σωματικών του 
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δράσεων ή αναπαραστάσεων (Ηρακλειώτου, 2017: 9). Άλλωστε, οι αφηρημένες 

γνώσεις, δεν μπορούν να συγκροτηθούν χωρίς τις σωματικές εμπειρίες και την επαφή 

με το περιβάλλον (Wilson, 2002: 625-636).   

Ο άνθρωπος έχει ανάγκη, ειδικά όταν βρίσκεται σε μικρή ηλικία, να μπορεί να έρθει 

σε επαφή με τον κόσμο, όχι απλώς μέσα από έναν θεωρητικό στοχασμό, αλλά και μέσω 

του ενσώματου βιώματος. Για παράδειγμα, οι χειρονομίες, αποτελούν μία ζωντανή 

κίνηση που μεταβιβάζουν πολλές πληροφορίες και επηρεάζουν ένα σημαντικό μέρος 

των γνωστικών διεργασιών (Ηρακλειώτου, 2017: 10-11). 

Παράλληλα, στην ενσώματη θεωρία, πολλοί ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο της 

σωματικότητας. Σωματικότητα, καλείται «η ενεργή επαφή με υλικά αντικείμενα, η 

οποία σκοπεύει στην κατανόηση των χαρακτηριστικών των αντικειμένων αυτών» 

(Ηρακλειώτου, 2017: 11).  Μάλιστα, όπως αναφέρει η Ε. Ηρακλειώτου, ερευνητές 

όπως οι Kontra, Goldin–Meadow, Beilock (2012) και Zacharia, Olympiou, και 

Papaevripidou (2008), ισχυρίζονται πως η σωματική επίδραση πάνω σε αντικείμενα, 

μπορεί να αποτελέσει  σημαντικό τρόπο μάθησης.  

Ωστόσο, ως σωματικότητα, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε και έναν συνδυασμό 

της φυσικής δομής (π.χ. βιολογικό σώμα) με τη βιωματική, όπως τη κίνηση του 

σώματος (Ηρακλειώτου, 2017:11). 

Ανατρέχοντας στο έργο του John Dewey (1938) και του Merleau-Ponty (2002), 

αναδύεται η αντίληψη ότι η μάθηση εξελίσσεται μέσα από την αξιοποίηση του 

σώματος και των βιωμένων εμπειριών. Αυτό συμβαίνει, διότι μια παιδαγωγική με 

επίκεντρο το σώμα προκαλεί την κίνηση των παιδιών και κατά συνέπεια τη 

δημοκρατική τους συμμετοχή, την ενεργοποίηση της ενέργειάς τους, καθώς και την 

ενεργό τους δράση.  

Παρ΄όλα αυτά όμως, οι θεσμικοί χώροι των σχολείων πολλές φορές αποθαρρύνουν 

τέτοιου είδους παιδαγωγικούς στόχους (Berdayes, Esposito, & Murphy, 2004; Bresler, 

2004). Για παράδειγμα, ο Tobin (2004), επισημαίνει την εξαφάνιση των σωμάτων από 

την προσχολική εκπαίδευση, ενώ ο Stevens (2012) κάνει λόγο για «χαμένα σώματα» 

κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διδασκαλίας.  Υπό αυτή την έννοια, ανήκουμε σε 

πολιτισμούς, οι οποίοι προβάλουν τη διάσπαση του σώματος και του νου, 

αποσιωπώντας τη σημασία του πρώτου και δίνοντας έμφαση αποκλειστικά στην 

καλλιέργεια του δεύτερου (Garrett & Wrench, 2016: 486-502). Βέβαια, μία τέτοια 

διάσπαση είναι λανθασμένη, δεδομένου πως το σώμα μας δεν δρα ανεξάρτητα από το 

μυαλό μας.  
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Επομένως, η ενσώματη μάθηση, είναι σημαντική, διότι ο νους είναι άμεσα 

εξαρτημένος από το σώμα και αυτό θα πρέπει να γίνει ορατό και στα πλαίσια της 

εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι δεν δρούμε ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο 

ανήκουμε, αλλά με βάση τις αισθήσεις μας, η αξιοποίηση του σώματος, δίνει την 

ευκαιρία, ειδικά στα παιδιά, να βιώσουν την πραγματικότητα με έναν διαφορετικό 

τρόπο και ενεργοποιώντας το σώμα και την κίνησή τους, να έρθουν σε επαφή με μία 

μορφή γνώσης, την οποία δεν μπορούν να αποκομίσουν στα θεωρητικά βιβλία. 

3.2 Το σώμα ως μέσο επικοινωνίας και διδασκαλίας  

 

Το ζήτημα του σώματος, της σωματοποίησης και της ενσώματης προοπτικής, έχει 

γίνει αντικείμενο σχολιασμού από διάφορα πεδία, όπως από την φιλοσοφία, την τέχνη 

και την επιστήμη. 

 Από επιστημονική σκοπιά, το σώμα δεν νοείται ως μία αυτόνομη έννοια, ούτε 

μπορεί να προσδιοριστεί ανεξάρτητα από το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο στο οποίο ανήκει (Πουρκός, 2017: 99-100).  Αντιθέτως, όπως αναφέρει ο 

Μ. Πουρκός, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, αλλά και οι 

νοοτροπίες μας, σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με το ανθρώπινο σώμα και τις 

ενσώματες εμπειρίες (Πουρκός, 2017: 352). 

Βέβαια, κάθε επιστήμη, αντιμετωπίζει διαφορετικά την έννοια του σώματος. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με τις γνωστικές προσεγγίσεις, η ενσώματη γνώση είναι 

υποκειμενική, ενώ η «καθολική» γνώση υπάρχει αντικειμενικά, ανεξαρτήτως των 

ενσώματων πληροφοριών (Πουρκός, 2017: 99-100).   

Ωστόσο, στην οικο-σωματικο-βιωματική προοπτική, το σώμα προσεγγίζεται με 

έναν διαφορετικό τρόπο, δηλαδή ως φορέας βιωμάτων, πληροφοριών και γνώσης. 

Με άλλα λόγια, λαμβάνεται υπόψιν η διυποκειμενική οπτική των ανθρώπων και 

θεωρείται ότι το σώμα αποτελεί πηγή πληροφοριών και επικοινωνίας (Πουρκός, 

2017: 100). 

Δεδομένου, ότι στην εκπαιδευτική πράξη, κυριαρχεί η δασκαλοκεντρική μέθοδος 

και η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αφήγηση του 

εκπαιδευτικού και στα σχολικά εγχειρίδια, τα παιδιά δεν μπορούν να αξιοποιήσουν 

ούτε την προσωπική τους άποψη, ούτε τις εκφράσεις τους, ενεργοποιώντας το σώμα 

τους (Λεμπέση, 2018: 17). Πρόκειται δηλαδή, για μία μονόδρομη και όχι μία 
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αμφίδρομη επικοινωνία, που προσφέρει στα παιδιά περιορισμένες δυνατότητες 

ανάπτυξης και μάθησης.  

Ωστόσο, μέσω της ενσώματης μάθησης και των σωματικών αναπαραστάσεων, 

το παιδί έχει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας το σώμα του, να εξωτερικεύσει τον 

εσωτερικό του κόσμο και να επικοινωνεί με τους γύρω του με ποικίλους 

ενσώματους τρόπους, όπως με το βλέμμα, τις κινήσεις, την έκφραση και τη στάση 

του σώματος (Λεμπέση, 2018: 22). 

Επίσης, η σωματική εμπλοκή και η κίνηση, φαίνεται να επιδρούν θετικά στις 

γνωστικές και ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών, καθώς διευκολύνουν το νόημα 

της μάθησης μέσω της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και των ενσώματων 

εμπειριών (Kosmas et al., 2018:1). 

Πιο συγκεκριμένα, η ενσώματη μάθηση, τοποθετεί τον μαθητή στο επίκεντρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και του δίνει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με το 

μαθησιακό υλικό, παρέχοντας πρακτικές δραστηριότητες εντός της τάξεως (Kosmas 

et al, 2018: 1). Η έρευνα του Π. Κοσμά, της Α. Ιωάννου και του Π. Ζαφείρη, το 

2018,  με βάση εκπαιδευτικά παιχνίδια βασισμένα στην ενσώματη μάθηση στο 

σχολικό περιβάλλον, απέδειξε πως η χρήση του σώματος επιδρά θετικά στις 

γνωστικές και στις ακαδημαϊκές δεξιότητες των παιδιών και ειδικότερα στις 

δεξιότητες βραχυπρόθεσμης μνήμης και στη γλωσσική καλλιέργεια (Kosmas et al., 

2018:4). 

Παράλληλα, το σώμα εκτός απ’ τη σημαντική θέση που κατέχει στις διαδικασίες 

μάθησης και ανάπτυξης, αποτελεί και σημαντική πηγή επικοινωνίας που ως 

φαινόμενο έχει απασχολήσει τόσο τις θετικές, όσο και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. 

Οι άνθρωποι, ως εκ φύσεως κοινωνικά όντα, έχουν ανάγκη από μία αμφίδρομη 

επικοινωνία, η οποία θα είναι λειτουργική και αποτελεσματική (Κατσιφού, 2008: 

12-15). 

 Άλλωστε, τα παιδιά με τις ενσώματες εμπειρίες τους, μέσα από πρακτικές, όπως 

είναι οι αναπαραστάσεις του σώματος, μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, 

φέρνοντας στην επιφάνεια τα προσωπικά τους ενσώματα βιώματα και διαπλέκοντας 

τη λεκτική με τη μη λεκτική επικοινωνία. 

Επομένως, το σώμα έχει διττή αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς 

αποτελεί πηγή άντλησης πληροφοριών και μέσο επικοινωνίας, αλλά και πηγή 

διδασκαλίας που ενισχύει το εκπαιδευτικό έργο των δασκάλων. Εν ολίγοις, το σώμα 

του παιδιού, έρχεται να συμπληρώσει τη παραδοσιακή διδασκαλία, δίνοντας την 
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ευκαιρία για μία διαφορετική προσέγγιση των γνώσεων και μία πιο βιωματική 

πρόσβαση στις διαδικασίες μάθησης. 

 

3.3 Ο ρόλος των σωματικών αναπαραστάσεων 

 

Η έννοια της αναπαράστασης, είναι πολυσήµαντη και μπορεί να τοποθετηθεί τόσο 

σε φιλοσοφικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο. Στο φιλοσοφικό επίπεδο, η έννοια 

της αναπαράστασης ανάγεται ήδη στο έργο του Πλάτωνα και στις πλατωνικές ιδέες 

του, ενώ σε επιστημονικό επίπεδο, σχετίζεται µε την αναζήτηση του τρόπου µε τον 

οποίο καλλιεργείται η γνώση (Σωκράτους, 2011: 52). 

 Σύμφωνα με τους Eysenck & Keane (1995: 204), στο εγχειρίδιό τους «Cognitive 

Psychology: A student’s Handbook», το οποίο καταπιάνεται με θέματα όπως η 

οπτική αντίληψη, η μνήμη και η γλώσσα, αναφέρεται ότι: «µια αναπαράσταση είναι 

κάθε σύμβολο, σημείο ή σύνολο συμβόλων που αναπαριστά κάτι σε µας. Αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει στη θέση κάποιου πράγματος όταν αυτό λείπει». Υπό αυτή την 

έννοια, αποτελεί µία αναλογική ομοιότητα μεταξύ των πραγματικών αντικειμένων 

και των εκάστοτε συμβόλων ή σχεδιαγραμμάτων (Μαργετουσάκη 2001: 33).  

Οι αναπαραστάσεις, διακρίνονται σε εξωτερικές και σε εσωτερικές (Σωκράτους, 

2011: 53).  Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις, στοχεύουν στην αναπαράσταση της 

πραγματικότητας με εξωτερικούς παράγοντες, όπως με εικόνες ή με το σώμα και 

μας βοηθούν να εντοπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές έχουν  κατανοήσει 

διάφορες έννοιες (Σωκράτους, 2011: 53). Μάλιστα, οι εξωτερικές αναπαραστάσεις, 

θεωρούνται ως «οι παρατηρήσιµες ενσωµατώσεις των εσωτερικών εννοιολογικών 

δοµών των µαθητών» (Lesh, Post & Behr 1987: 33). 

Αντιστοίχως, οι αναπαραστάσεις που σχετίζονται με νοητικές δραστηριότητες 

ορίζονται ως εσωτερικές και στοχεύουν στην κατανόηση και στην ερμηνεία του 

κόσμου (Σωκράτους, 2011: 54). 

O Randall εκ μέρους της γνωστικής ψυχολογίας, θεωρεί πως η έννοια της 

αναπαράστασης, αποτελεί ένα αντικατάστατο του αναπαριστώμενου αντικειμένου 

και απηχεί τις ιδέες και τις σκέψεις μας για τον κόσμο, βοηθάει στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων και λειτουργεί ως ένα μέσο έκφρασης (Randall et. al, 1993). 

 Έτσι, η σωματική αναπαράσταση των παιδιών, η οποία αποτελεί εξωτερική 

αναπαράσταση, θα μπορούσε να μας δώσει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο 

τα παιδιά αντιλαμβάνονται την εκάστοτε ιστορική εποχή και θα αποτελούσε αρωγό 
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για τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να κατανοήσουν αν οι μαθητές τους 

εντοπίζουν διακριτά στοιχειά ανά τους ιστορικούς χρόνους και ανά τις ιστορικές 

χρονικές περιόδους. 

Βέβαια οι εξωτερικές και οι εσωτερικές αναπαραστάσεις, φαίνεται να 

μοιράζονται μία αμφίδρομη σχέση, καθώς δεν μπορείς να αναπαραστήσεις κάτι 

εξωτερικά αν πρώτα δεν το έχεις κατανοήσει. Mε άλλα λόγια, εξωτερικεύουμε 

πράξεις που προέρχονται από εσωτερικές δομές, ενώ παράλληλα εσωτερικεύουμε 

πράξεις μέσω των εξωτερικών δομών (Goldin & Kaput 1996).  

Υπό αυτή την προοπτική, η παρούσα εργασία, μελετά την κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου μέσω τόσο των εσωτερικών αναπαραστάσεων, όσο και των 

εξωτερικών. Άλλωστε, η κατασκευή της χρονογραμμής και της σωματικής 

αναπαράστασης, προϋποθέτει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση των εσωτερικών 

νοητικών δομών των μαθητών. Δηλαδή, οι εξωτερικές αναπαραστάσεις των 

μαθητών, εξαρτώνται από τις εσωτερικές τους αναπαραστάσεις και την ερμηνεία 

τους (Goldin & Kaput, 1996). Βέβαια, το κάθε άτομο αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει 

διαφορετικά το εκάστοτε αντικείμενο μελέτης και οι αναπαραστάσεις δεν μπορούν 

να είναι ίδιες. 

Πολλές φορές οι μαθητές δυσκολεύονται στην κατανόηση μίας έννοιας διότι 

προϋπάρχουν επιστημονικές γνώσεις οι οποίες περιπλέκουν την εμπέδωση των νέων 

εννοιών και έτσι κρίνεται απαραίτητη  μία εμπειρική και βιωματική μάθηση που θα 

βασίζεται στην παρατήρηση (Σωκράτους, 2011: 61). Για παράδειγμα, στο μάθημα 

της Ιστορίας, αν ένα παιδί έχει μία λανθασμένη άποψη σχετικά με τη γέννηση του 

Χριστού και την π.Χ. χρονολογία, τότε είναι δύσκολο να κατανοήσει τα νέα 

δεδομένα και θα μπορούσε να τον βοηθήσει στην εμπέδωση της νέας γνώσης κάποια 

εξωτερική αναπαράσταση, όπως ένα σχεδιάγραμμα ή στην παρούσα περίπτωση 

κάποια σωματική αναπαράσταση ή η κατασκευή της χρονογραμμής. 

Επομένως, οι αναπαραστάσεις, είτε εξωτερικές, είτε εσωτερικές, παίζουν 

σπουδαίο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά όταν ο εκπαιδευτικός 

επιδιώκει να κατανοήσουν οι μαθητές του πολυσήμαντα και περίπλοκα γεγονότα 

και έννοιες, όπως είναι η έννοια του ιστορικού χρόνου. 

 

3.4 Το θεατρικό παιχνίδι και οι τεχνικές του 
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Το θεατρικό παιχνίδι, όπως και η δραματοποίηση, είναι μία μορφή θεάτρου, η οποία 

αναπτύσσεται στο σχολείο, κυρίως στις προσχολικές και πρώτο-σχολικές τάξεις και 

αποτελεί μία ευχάριστη δραστηριότητα, η οποία έχει ως στόχο της την 

κοινωνικοποίηση των μαθητών, την εξοικείωσή τους με το περιβάλλον τους, την 

αυτοανακάλυψη, την αξιοποίηση του σώματος, την δημιουργικότητα και γενικώς την 

συναισθηματική και ψυχική καλλιέργεια (Γραμματάς, Θ., 1999: 41).  

Σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα ορισμένων ερευνών, μέσω του θεατρικού 

παιχνιδιού και της αλληλεπίδρασης που παρέχει, εκτός από τα υγιή παιδιά, δίνεται η 

δυνατότητα να εκπαιδευτούν με αποτελεσματικό τρόπο και τα παιδιά με νοητική 

αναπηρία καλλιεργώντας την κοινωνική και συναισθηματική τους νοημοσύνη 

(Μαργαρώνη, 2014, Φούρναρη, 2017).  

Ενδεικτικά, η έρευνα της Ατσαλάκη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, μας 

αποδεικνύει πως μέσω του θεατρικού παιχνιδιού, προκαλείται αύξηση των 

μαθησιακών ικανοτήτων καθώς και του εγγραμματισμού (Ατσαλάκη, 2016: 22), ενώ 

μία μελέτη περίπτωσης, σχετικά με τα οφέλη του θεατρικού παιχνιδιού στην 

κατανόηση των συναισθημάτων σε νεαρό άτομο με σύνδρομο Άσπεργκερ, έδειξε πως 

το θεατρικό παιχνίδι, συμβάλλει στην συνειδητοποίηση των συναισθημάτων, στην 

καλλιέργεια της αυτοαντίληψης και των διαπροσωπικών σχέσεων και μπορεί να 

θεραπεύσει το άγχος και τις γλωσσικές διαταραχές (Μαρινοπούλου, 2020: 2). 

Στην ουσία, στο θεατρικό παιχνίδι, σύμφωνα με τον Γραμματά, ο εμψυχωτής-

παιδαγωγός, οργανώνει την ομάδα και τα μέλη της τάξης του και ενισχύει την διάθεσή 

τους για επικοινωνία και αυτοέκφραση, «χωρίς επιδίωξη διδακτισμού», με στόχο την 

εκδήλωση του δυναμισμού των παιδιών μέσω του ρυθμού, της κίνησης κτλ. 

(Γραμματάς, Θ., 1999: 42-43). Μάλιστα, σύμφωνα με μία ποιοτική έρευνα στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σχετικά με τη διαθεματικότητα που προσφέρει η Θεατρική 

Αγωγή, φαίνεται πως πολλοί εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι το Θέατρο παρέχει στα 

παιδιά βιωματική μάθηση και διαθεματική προσέγγιση (Ματσικοπούλου, 2019: 93). 

Αυτό, σημαίνει πως οι δάσκαλοι έχουν συνειδητοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη 

οι μαθητές τους να διδαχτούν μέσα από τα ίδια τους τα βιώματα και να γίνουν το 

επίκεντρο της γνώσης. 

 Παράλληλα, οι μαθητές, όπως αναφέρει ο Γραμματάς, μέσα από τις παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, μπορούν να «αναπαραστήσουν καταστάσεις και ενέργειες, να 

κινηθούν, να διασκεδάσουν, να παίξουν με τη φαντασία τους, να εξωτερικεύσουν τον 

ψυχισμό τους, να ασκηθούν στον τρόπο έκφρασης των σκέψεων και των 
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συναισθημάτων τους. Προχωρώντας σταδιακά από τις απλές μορφές κινησιολογικού 

περιεχομένου, το παιχνίδι οδηγείται σε πιο σύνθετες μορφές θεατρικής έκφρασης με 

την αξιοποίηση του ρόλου και την ενσωμάτωση των τεχνικών του δράματος και του 

θεάτρου» (Γραμματάς, Θ., 1999: 42-43). 

Εκείνος ο οποίος είναι εισηγητής του Θεατρικού Παιχνιδιού στην Ελλάδα, είναι ο 

Λάκης Κουρετζής, ο οποίος όμως αν και έχει γράψει πολλά για το θέμα δεν έχει 

αναφέρει έναν σαφή ορισμό. 

Ωστόσο, σε κάποια κείμενά του, γράφει σχετικά με το θεατρικό παιχνίδι, όπως μας 

τα παραθέτει αυτολεξεί ο Καραγιάννης, τα εξής: «Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι μία από 

τις πολλές, αλλά η πιο σύνθετη και πιο αποτελεσματική μέθοδος για να παροχετευθεί 

δημιουργικά η έμψυχη μιμητική τάση του ανθρώπου. Αποτελεί τον άξονα της 

Παιδαγωγικής Θεάτρου της διά του Θεάτρου όχι με το Θέατρο- ας προσεχθεί 

παρακαλώ ιδιαίτερα αυτή η ειδοποιός διαφορά- από εκείνους που χρησιμοποιούν το 

Θεατρικό Παιχνίδι. Ούτε αποτελεί προϋπόθεση για να φτάσει το παιδί στη 

«δραματοποίηση», σε κάτι δηλαδή σοβαρότερο και θεατρικότερο, όπως νομίζουν 

μερικοί.  Πρόκειται για μία ελκυστική διαδικασία- εμπειρία με την οποία το παιδί 

μυείται σε κάθε δημόσια ή ιδιωτική τελετή, κοινωνικοποιείται αβίαστα, διευρύνει τους 

επικοινωνιακούς κώδικες, αναπαράγει, ερμηνεύει, σχολιάζει, προσοικειώνεται τον 

κόσμο, του δίνει μορφή και όνομα, καθιστά κοντινό το απόμακρο», (Καραγιάννης, Θ., 

2012: 36-37). 

Συνεχίζοντας με τις απόψεις του Λάκη Κουρετζή για το Θεατρικό Παιχνίδι, μεταξύ 

άλλων, το 1991, σύμφωνα με την μελέτη του Καραγιάννη, αναφέρει πως «Το Θεατρικό 

Παιχνίδι  είναι μια προπαρασκευή του παιδιού για μια δημιουργική περίοδο, μέσο 

απελευθέρωσης της φαντασίας του, επικοινωνίας και καλλιέργειας (κατανόησης) των 

ανθρωπίνων σχέσεων», ενώ θεωρεί πως στο επίκεντρο του Θεατρικού Παιχνιδιού 

τοποθετείται «η σωματική έκφραση, ο αυτοσχεδιασμός, η εκμετάλλευση του τυχαίου, 

το αυθόρμητο. Το παιδί παίζοντας ανακαλύπτει κάποιον ρόλο. Στο Θεατρικό Παιχνίδι, 

δεν υπάρχει κείμενο και δε μοιράζουμε ρόλους. Με κύριο παράγοντα το παιχνίδι, την 

αισθησιοκινητική δράση και την αυτοέκφραση, τα παιδιά καταλήγουν σ’ ένα δρώμενο. 

Αυτό το δρώμενο δεν το εκφράζουν αναγκαστικά μόνο με το λόγο» (Καραγιάννης, Θ., 

2012:37).  

Ο Patris Pavis, αντίστοιχα, γράφει για το Θεατρικό Παιχνίδι, πως είναι μια 

συλλογική δραστηριότητα, κατά την οποία, τα υποκείμενα αυτοσχεδιάζουν πάνω σε 

ένα ήδη επιλεγμένο θέμα (Καραγιάννης, Θ., 2012:37-38).  
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Επίσης, ο Σίμος Παπαδόπουλος αναφέρει πως το Θεατρικό Παιχνίδι, είναι μία 

θεατρική διαδικασία και μέθοδος, τόσο ψυχοπαιδαγωγική, όσο και καλλιτεχνική, ο 

οποία δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να παίζουν και να επικοινωνούν μέσα στην 

ομάδα, με βάση τις ανάγκες τους, ενεργοποιώντας την έμπνευση των ιδεών και τη 

φαντασία τους. Επίσης, μέσω της σωματικής τους έκφρασης, τα παιδιά μπορούν να 

αναπαριστούν μέσα από κάποιον θεατρικό ρόλο αυτοσχέδιες και εφήμερες 

καταστάσεις (Παπαδόπουλος, Σ., 2010:91). 

Με αφορμή την άποψη του Σίμου Παπαδόπουλου σχετικά με την βοήθεια του 

θεατρικού παιχνιδιού στην επικοινωνία της ομάδας, υπάρχουν έρευνες (Παπάζογλου, 

2018: 68, Γκίρδα, 2018: 140), όπως η έρευνα της Παπαδημητρίου στο Περιστέρι, με 

θέμα το Θέατρο ως παιδαγωγικό εργαλείο (Παπαδημητρίου, 2015: 5), οι οποίες 

αποδεικνύουν πως οι μαθητές με παραβατική συμπεριφορά, μέσω των θεατρικών 

τεχνικών ηρεμούν, παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάθεση για μάθηση, αποκτούν 

ενσυναίσθηση και ανακαλύπτουν τις κλίσεις τους. 

Ακόμη, όσον αφορά τη χρήση του Θεατρικού Παιχνιδιού στον τομέα της 

Εκπαίδευσης, μέσα από την χρήση του παιχνιδιού, ο δάσκαλος και ο μαθητής μπορούν 

να αναπτύξουν καλύτερες και πιο ουσιαστικές σχέσεις, καθώς ο πρώτος, όντας πια ένα 

φιλικό πρόσωπο και όχι αυθεντία, προωθεί το παιδί να δρα σύμφωνα με τη φύση του 

και όχι ως μαθητής και μόνο. Ουσιαστικά το  παιδί με αυτόν τον τρόπο, μέσα από 

αναπαραστάσεις μπορεί να φανερώνει τι το απασχολεί, να εκφράζεται ελεύθερα και 

αυθόρμητα, να αναπτύσσεται στην ολότητά του ως νους-ψυχή-σώμα, να βρίσκει 

τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων, να δρα, να επικοινωνεί και να αποκτά θάρρος 

και αυτοεκτίμηση, ώστε να προσεγγίζει τους στόχους του (Καραγιάννης, Θ., 2012:41). 

Μάλιστα, οι θεατρικές τεχνικές, φαίνεται σύμφωνα με έρευνες, (Παπάζογλου, 2018: 

81, Μιχαήλ, 2019, Στάμου, 2017, Φούρναρη 2017), πως μπορούν να θεραπεύσουν τα 

παιδιά από κοινωνικές και συναισθηματικές διαταραχές.  

Για παράδειγμα, μία έρευνα δράσης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σχετικά με τον 

ρόλο του Θεάτρου στη θεραπεία του σχολικού εκφοβισμού και των βίαιων 

συναισθημάτων, απέδειξε πως οι θεατρικές πρακτικές βοηθούν στην επίλυση 

προβλημάτων κοινωνικής συμπεριφοράς και τα παιδιά μπορούν να συνειδητοποιήσουν 

τις συνέπειες των πράξεών τους (Παπάζογλου, 2018: 81) 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη του Τηλέμαχου Μουδατσάκι, ο οποίος 

θεωρεί ότι για να ονομάσουμε ένα παιχνίδι θεατρικό, θα πρέπει να έχει ένα σενάριο και 

μια ιστορία, είτε σύνθετη είτε απλή, την οποία οργανώνει η ίδια η ομάδα εντός της 
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τάξεως με τον αυτοσχεδιασμό, ενώ μπορεί να αρχίσει από το σχέδιο κάποιου σεναρίου 

και να καταλήξει σε παιχνίδι και δράση (Μουδατσάκις, Τ., 1994:50-5). 

Όσον αφορά τις τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού, σύμφωνα με την Μάρω Γαλάνη, 

το θεατρικό παιχνίδι εντός της σχολικής τάξεως μπορεί να πάρει τις εξής μορφές: Να 

λειτουργήσει ως μοντέλο διδασκαλίας στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων, όπως τα 

θρησκευτικά, ως μέθοδος για την υλοποίηση και ανάπτυξης προγράμματος με 

διαθεματική αντίληψη, μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα για ευαισθητοποίηση των 

παιδιών σχετικά με τις τέχνες ή ως μέσο ψυχαγωγίας και μελέτης της κοινωνικής 

συμπεριφοράς, αλλά και ως τεχνική ανάπτυξης και προετοιμασίας παράστασης 

(Γαλάνη, Μ., 2010: 126-128) 

 Παράλληλα, σύμφωνα με τον Λάκη Κουρετζή, ο εκπαιδευτικός ως εμψυχωτής θα 

πρέπει να απελευθερώσει και ο ίδιος το σώμα του και να αφήσει τις ψυχοσωματικές 

του αναστολές ως ενήλικας, ώστε να μπορεί να σταθεί χαλαρός και ενθαρρυντικός 

απέναντι στους μαθητές του, δεδομένου ότι δεν έχει ρόλο εξουσιαστή, δεν κριτικάρει 

και δεν μένει αμέτοχος (Κουρετζής, Λ.,2010: 34,45-48). 

Ωστόσο, ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το θεατρικό παιχνίδι είναι και 

«Θέατρο» και μορφή θεατρικής έκφρασης, και επομένως έχει χαρακτηριστικά όπως 

είναι η δράση, η οποία ενεργοποιεί ιδιότητες του παιδιού, όπως το συναίσθημα, η 

φαντασία και η σωματική κίνηση (Μουδατσάκις, Τ., Γραμματάς, Θ., 2008:77-78). 

Επίσης, είναι σύμβαση, δηλαδή ενέχει το στοιχείο της ψευδαίσθησης και της 

φαντασιακής απεικόνισης της πραγματικότητας και εμπεριέχει και τις έννοιες της 

μίμησης και του ρόλου, καθώς «το παιδί που μετέχει σ’ ένα θεατρικό παιχνίδι, βιώνει 

μια συνειδητά ψευδαισθητική κατάσταση που διαρκεί όσο το ίδιο το παιχνίδι 

συντελείται αποκλειστικά στον χώρο όπου αυτό αναπτύσσεται» (Μουδατσάκις, Τ., 

Γραμματάς, Θ., 2008:77-78).  

Βέβαια, το παιδί δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον ηθοποιό, εφόσον όσο παίζει, δεν 

απευθύνεται σε κάποιον θεατή και οι πράξεις του αν και συμπεριλαμβάνονται στη 

διάσταση της μίμησης, γίνονται χωρίς κάποια προετοιμασία και χωρίς να στοχεύουν 

σε αισθητικό αποτέλεσμα, από τη στιγμή που ο πομπός και ο δέκτης είναι μέλη της 

ίδιας ομάδας και μετέχουν στην ίδια διαδικασία, κάνοντας έτσι το παιχνίδι μία 

αυθόρμητη και προσωπική έκφραση (Μουδατσάκις, Τ., Γραμματάς, Θ., 2008:78). 

Σε μεγάλο βαθμό, η εξέλιξη του θεατρικού παιχνιδιού, βασίζεται στον εμψυχωτή, ο 

οποίος αναλαμβάνει να τονώσει το ηθικό της ομάδας, να την διευθύνει, να εντάξει όλα 

τα άτομα με ισορροπημένο τρόπο, να οριοθετήσει την αυτενέργεια των μαθητών και 



62 
 

να προσανατολίσει δημιουργικά τη δράση τους, ελέγχοντας πάντα την εξέλιξη της 

διαδικασίας και ενισχύοντας την διάθεση των παιδιών για αυτοέκφραση, χωρίς διάθεση 

διδακτισμού (Μουδατσάκις, Τ., Γραμματάς, Θ., 2008: 79).   

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρεμβαίνει υπό τη μορφή του 

σκηνοθέτη, δίνοντας οδηγίες, επιδοκιμάζοντας ή αποδοκιμάζοντας τους μαθητές, αλλά 

θα πρέπει η παρουσία του να είναι διακριτική (Μουδατσάκις, Τ., Γραμματάς, Θ., 2008: 

79).  

Ουσιαστικά, το Θεατρικό Παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι ρόλων, το οποίο διεξάγεται με 

στόχο την ψυχαγωγία, την έκφραση και την διασκέδαση των παιδιών και αναπτύσσεται  

ανάμεσα σε μία ομοιογενή ηλικιακά και περιορισμένη αριθμητικά ομάδα ανηλίκων και 

σε έναν ενήλικα «εμψυχωτή», ο οποίος επιβλέπει και καθοδηγεί τη δράση 

(Μουδατσάκις, Τ., Γραμματάς, Θ., 2008: 78). 

Επομένως, το θεατρικό παιχνίδι δανείζεται από τον χώρο του θεάτρου αρκετές 

τεχνικές, όπως το παιχνίδι ρόλων, οι μεταμορφώσεις, οι αυτοσχεδιασμοί, η παντομίμα 

και οι δραματοποίηση, ανάμεσα στις οποίες το παιχνίδι ρόλων, ο αυτοσχεδιασμός και 

η παντομίμα θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα έρευνα ως μέσα εκπόνησης των 

ενσώματων δραστηριοτήτων που αφορούν την κατασκευή της χρονογραμμής, 

προκείμενου τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τον ιστορικό χρόνο. Σε κάθε 

περίπτωση, σημασία δεν έχει μόνο το αποτέλεσμα αλλά και η δημιουργική διαδικασία. 

3.5 Παιχνίδι ρόλων με την αξιοποίηση του σώματος και της χρονογραμμής 

 

Το παιχνίδι των ρόλων, αποτελεί μια ενεργή στρατηγική μάθησης και 

διδασκαλίας, η οποία μπορεί να ενσωματώσει το δράμα, την ενσάρκωση ρόλων, 

διάφορες προσομοιώσεις, παιχνίδια και επιδείξεις πραγματικών περιπτώσεων που 

σχετίζονται με οποιοδήποτε θέμα (Erturk: 2015). Σε όλες αυτές τις μορφές του 

παιχνιδιού, σκοπός είναι οι μαθητές να αναλάβουν την αναπαράσταση ενός 

γεγονότος, στην περίπτωσή μας ιστορικού, εμπλεκόμενοι νοητικά και φυσικά, 

εκφράζοντας τις απόψεις τους είτε λεκτικά είτε ενσώματα (Κανίδης, 2005). 

Οι σύγχρονες θεωρίες της μάθησης, φαίνεται να αναγνωρίζουν τρεις κύριους 

παράγοντες που ευνοούν τη διαδικασία της διδασκαλίας. Πρόκειται για την 

ενεργητική συμμετοχή των παιδιών, τη συνεργατική μάθηση ανάμεσα στους 

μαθητές και τη χρήση δραστηριοτήτων που έχουν κάποιο νόημα (Walberg & Paik 
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2000).  Θα λέγαμε, πως το παιχνίδι ρόλων είναι μία τεχνική διδασκαλίας, η οποία 

περιλαμβάνει και τους τρεις αυτούς παράγοντες. 

Μέσω της ενσάρκωσης διάφορων ρόλων και μέσω των σωματικών 

αναπαραστάσεων, τα παιδιά, μπορούν να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες, να φέρουν στην επιφάνεια ενσώματες και βιωματικές 

τους εμπειρίες και να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργατικότητας 

(Μπαγιάτη, 2014: 11).  

Η βιωματικότητα του θεατρικών τεχνικών και κυρίως των παιχνιδιών ρόλου 

αποδεικνύεται από διάφορες έρευνες (Μπάσιου, 2019: 60, Δούβου, 2017: 80). 

Για παράδειγμα, μία έρευνα στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, απέδειξε πως οι 

βιωματικές θεατρικές τεχνικές και η ενσάρκωση ρόλων, βοήθησαν στην διαχείριση 

της ενδοοικογενειακής βίας και τα παιδιά έμαθαν να αντιμετωπίζουν ανάλογα 

περιστατικά (Μπάσιου, 2019: 60).  

Αντίστοιχη έρευνα δράσης στην Πάτρα, μας αποδεικνύει πως τα παιδιά μέσω 

αυτής της τεχνικής, μαθαίνουν να καταδικάζουν το φαινόμενο του ρατσισμού και 

αποκτούν διαπολιτισμικές δεξιότητες (Δούβου, 2017: 80).  

Επίσης, παρόμοιες έρευνες (Αρζομανίδου, 2017: 111, Μιχαήλ, 2016, Στάμου, 

2017, Προυσανίδου, 2016: 111), υποστηρίζουν πως μέσω τέτοιων παιγνιωδών 

δραστηριοτήτων μπορεί να καταπολεμηθεί ο σχολικός εκφοβισμός και να 

καλλιεργηθεί η αποδοχή της ετερότητας. Σχετικά με την ετερότητα όμως, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμα μία έρευνα, στη Θεσσαλονίκη, η οποία αναδεικνύει 

πως το παιχνίδι ρόλων και γενικά οι θεατρικές τεχνικές, αποτελούν την κατάλληλη 

τέχνη που διευκολύνει μέσω των κοινωνικών επαφών, την ένταξη μεταναστευτικών 

παιδιών στη σχολική τάξη και διδάσκει την ανοχή στην διαφορετικότητα 

(Προυσανίδου, 2016: 111). 

Συνεχίζοντας, σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, αξιολογήθηκε η 

χρήση των παιχνιδιών ρόλων (RPGs) ως μεθοδολογική προσέγγιση για τη διδασκαλία 

της κυτταρικής βιολογίας. Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές ιατρικής σε δύο 

δημόσια πανεπιστήμια της Βραζιλίας παρακολούθησαν είτε μια τάξη βασισμένη σε 

παιχνίδι ρόλων(ομάδα RPG) είτε μια διάλεξη (ομάδα βασισμένη σε διάλεξη) με θέματα 

που αφορούσαν την κυτταρική βιολογία. Τα ερωτηματολόγια της τάξης που 

βασίστηκαν στα παιχνίδια ρόλων, συγκρίθηκαν με τις βαθμολογίες σε κανονικές 

εξετάσεις, σε ένα απροειδοποίητο τεστ ένα χρόνο αργότερα, για την αξιολόγηση της 

στάσης και της μάθησης των μαθητών. Από τους 230 μαθητές που παρακολούθησαν 
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τα μαθήματα RPG, το 78,4% απάντησε ότι τα παιχνίδια ρόλων αποτέλεσαν ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης, ενώ και το 81% απάντησε ότι θα χρησιμοποιούσε 

αυτή τη μέθοδο. Η ομάδα που βασίζεται σε διαλέξεις πέτυχε υψηλότερο βαθμό σε 1 

από τις 14 ερωτήσεις κανονικών εξετάσεων. Ωστόσο, στη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση 

(ένα χρόνο αργότερα), η ομάδα των παιχνιδιών ρόλων σημείωσε υψηλότερη 

βαθμολογία σε 2 από τις 12 ερωτήσεις. Τα μαθήματα αυτά λοιπόν, είναι  ποσοτικά 

εξίσου αποτελεσματικά με τις επίσημες διαλέξεις και μπορούν να χρησιμεύσουν ως 

εκπαιδευτικά εργαλεία, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν ενεργά και 

ενδεχομένως να διατηρήσουν τη γνώση που έχουν αποκτήσει πιο αποτελεσματικά 

(Randi, M., Carvalho, H, 2013). 

Όπως λοιπόν οι μαθητές μέσω αυτής της τεχνικής έλαβαν αποτελεσματικές 

γνώσεις σχετικά με τη βιολογία, έτσι και όσον αφορά την Ιστορία και την έννοια 

του ιστορικού χρόνου, μέσα από το παιχνίδι των ρόλων, οι μαθητές έχουν την 

ευκαιρία να υποδυθούν ιστορικά πρόσωπα και να μεταφερθούν σε ιστορικές εποχές 

και κομβικής σημασίας γεγονότα, προκειμένου να παραλάβουν τη γνώση μέσα από 

μια βιωματική και ενσώματη προσέγγιση.  

Για παράδειγμα, οι μαθητές, με βάση τη χρονογραμμή, θα μπορούσαν να 

επιλέξουν μία χρονική περίοδο που τους κινεί το ενδιαφέρον και μέσω της 

σωματικής αναπαράστασης, αναλαμβάνοντας ρόλους, να βιώσουν τις συνθήκες της 

εποχής, υποδυόμενοι διάφορα επαγγέλματα της περιόδου. 

Οι διάφορες χρήσεις του παιξίματος των ρόλων και της αξιοποίησης του σώματος 

για την πραγμάτωση των διαφόρων αναπαραστάσεων, καλλιεργούν στο παιδί την 

ενσυναίσθηση που χρειάζεται στον κοινωνικό κόσμο, αλλά και καθ 'όλη τη διάρκεια 

της ζωής του (Chesler & Fox, 1966: 5). Η καλλιέργεια αυτής της ενσυναίσθησης 

είναι πολύ σημαντική καθώς, όπως είδαμε και σε προηγούμενο υποκεφάλαιο, μετά 

το κίνημα της Νέας Ιστορίας, τα παιδιά διδάσκονται στο μάθημα της Ιστορίας, εκτός 

από τα πολιτικά δρώμενα, για την κοινωνική ζωή της εκάστοτε εποχής. Υπό αυτή 

την έννοια, οι μαθητές μέσα από αυτού του είδους τις αναπαραστάσεις, είναι σε 

θέση να κατανοήσουν τις συνθήκες των ιστορικών εποχών, αλλά και να τις 

συγκρίνουν με τα δεδομένα της σύγχρονής τους πραγματικότητας. 

Επιπλέον, μέρος της ολιστικής προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών είναι η 

ενσάρκωση του ρόλου, όχι μόνο ως παράγοντας κοινωνικής αλλά και ως ζήτημα 

προσωπικής ταυτότητας, καθώς στόχος δεν είναι μόνο η αξιολόγηση των άλλων 

αλλά και του εαυτού (Chesler & Fox, 1966: 6).   
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Με αφορμή αυτό το όφελος της προσωπικής ανασκόπησης των παιδιών, 

υπάρχουν έρευνες (Ποταμιάνου, 2017:5, Τσόμπανου, 2019: 56, Myrset, 2014: 90, 

Καραμάνου, 2016: 39), όπως η έρευνα της Ποταμιάνου σε σχολείο της Αττικής 

(Ποταμιάνου, 2017:5), οι οποίες φανερώνουν πως μέσω των θεατρικών ρόλων, 

παραστάσεων και παιχνιδών, αυξάνεται η αυτοεκτίμηση και οι σχολικές επιδόσεις 

των παιδιών. 

 Για παράδειγμα, μια έρευνα δράσης στο σχολείο «Αυτενεργώ», επιβεβαιώνει 

πως μέσω του θεάτρου και των τεχνικών του, διευκολύνεται η διδακτική των 

μαθηματικών και οι μαθητές ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση, αμφισβητώντας τις 

«ετοιμοπαράδοτες» λύσεις (Τσόμπανου, 2019: 56). Εκτός όμως από τα μαθηματικά, 

έρευνα σε παιδιά 6ης δημοτικού στο Πανεπιστήμιο του Stavanger, έδειξε πως η 

ανάγνωση θεατρικών έργων, βελτιώνει τις αναγνωστικές ικανότητες των παιδιών 

και εμπλουτίζει τόσο την προφορά όσο και το λεξιλόγιο τους (Myrset, 2014: 90). 

Βέβαια, η ανθρώπινη ωρίμανση, όπως αναφέρει ο Mark Chesler και ο Robert 

Fox, είναι κάτι περισσότερο από μια διαδικασία εκμάθησης των "πραγμάτων". 

Περιλαμβάνει τη σταδιακή ανάδυση ενός "ρόλου" και ενός τρόπου συσχέτισης με 

τους γύρω, είτε πρόκειται για άτομα, είτε για πράγματα ή καταστάσεις που 

χαρακτηρίζουν όλη την κοινωνική συμπεριφορά ενός ατόμου (Chesler & Fox, 1966: 

5). 

Με άλλα λόγια, στη δική μας περίπτωση, οι μαθητές, μέσα από τα παιχνίδια 

ρόλων αλλά και εν γένει από τις ενσώματες δραστηριότητες και τη χρονογραμμή, 

μπορούν να προβληματιστούν σχετικά με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των 

ιστορικών εποχών, να προσεγγίσουν βιωματικά τις συνθήκες και τα πρόσωπα της 

εποχής, να διαχωρίσουν τις ομάδες των ανθρώπων ανά ιστορική περίοδο, καθώς και 

να φανταστούν τον εαυτό τους σε κάποιο αντίστοιχο περιβάλλον. 

Επομένως, το παιχνίδι των ρόλων, αποτελεί μία τεχνική διδασκαλίας, η οποία 

δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους μέσα από έναν 

παιχνιδιάρικο τρόπο, απελευθερώνοντας την ενέργεια και τη δημιουργικότητά τους 

σε δραστηριότητες που τους διδάσκουν συμπληρωματικά με τον παραδοσιακό 

τρόπο διδασκαλίας. 

 

3.6 Η σημασία του σώματος και του βιώματος στη διαδικασία των μικτών 

ερευνών 

 



66 
 

Όπως αναφέρει στο έργο του, ο Μ. Πουρκός, το σώμα των ανθρώπων και 

συγκεκριμένα των υποκειμένων της εκάστοτε έρευνας, διαφέρει ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά τους (βιογραφία, εμπειρίες κτλ.), τις έξεις και τις πρακτικές στις οποίες 

έχουν επιδοθεί στη ζωή τους (Μ. Πουρκός, 2017: 144). 

 Για παράδειγμα, το σώμα ενός μαθητή που αθλείται διαφέρει από το σώμα ενός 

μαθητή  μη αθλητή και φέρουν διαφορετικές ενσώματες πληροφορίες. Ανάλογα με 

την δραστηριότητα που καταπιάνεται ο καθένας, έχουμε και το αντίστοιχο λεξιλόγιο 

που αναπτύσσεται στο περιβάλλον του και τις αντίστοιχες ενσώματες εμπειρίες.  

Σε κάθε δραστηριότητα, οι άνθρωποι αποκτούν ένα σύνολο έξεων που έχουν 

σωματικό χαρακτήρα. Έτσι, μετά από ένα χρονικό διάστημα, τα άτομα αποκτούν 

την δική τους στάση και δεκτικότητα όσον αφορά την ανθεκτικότητα και τις 

συνήθειες του σώματος (Μ. Πουρκός, 2017: 144). 

 Στην πραγματικότητα, το σώμα αποτελεί για το υποκείμενο, απαραίτητη βάση, 

διότι συνδέεται με τα αντιληπτικά του συστήματα, τα οποία επιτρέπουν την 

αλληλεπίδραση του υποκειμένου με το περιβάλλον του. Το σώμα, δηλαδή, γίνεται 

βασικό σημείο για την αντίληψη του υποκειμένου (Μ. Πουρκός, 2017: 145). 

Φυσικά, οι αυτοαντιλήψεις των υποκειμένων και οι πεποιθήσεις τους, ανάλογα 

με τις χρονικές περιόδους στη ζωή τους, αλλάζουν (εφηβεία, εγκυμοσύνη) και 

εφόσον πραγματοποιούνται αυτές οι αλλαγές, η αγνόηση του σώματος των 

υποκειμένων σε μία έρευνα, αποτελεί πλήγμα. Όπως αναφέρει ο Μ. Πουρκός, 

μιλάμε για μία “απούσα παρουσία” του σώματος, τη στιγμή που η σύγχρονη 

βιβλιογραφία, τονίζει αισθητά την σπουδαιότητα της σωματοποίησης και του 

σώματος τόσο στις κοινωνικές, όσο και στις ανθρωπιστικές επιστήμες (Μ. Πουρκός, 

2017: 145). 

Υπό αυτή την έννοια, για να μιλήσουμε για τον ρόλο του σώματος και του 

βιώματος στα υποκείμενα της έρευνας, αξίζει να διευκρινίσουμε ότι είναι σημαντικό 

για τους ερευνητές παράλληλα με το αντικείμενο μελέτης τους, να δίνουν έμφαση 

και στο ρόλο του σώματος και των βιωμάτων, δίνοντας μία πιο εναλλακτική 

ερευνητική προσέγγιση.  

Με άλλα λόγια, στη δική μας περίπτωση, όπου επρόκειτο να μελετηθεί η 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου στο μάθημα της Ιστορίας μέσω της 

χρονογραμμής, κρίνεται απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά για την 

έρευνα το σώμα και οι σωματικές αναπαραστάσεις των μαθητών ως μέσο άντλησης 

πληροφοριών. Η ιστορική γνώση, δεν προέρχεται μόνο μέσα από ένα θεωρητικό 
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πλαίσιο, αλλά και από το ενσώματο. Οι μαθητές αναπαριστώντας ιστορικά γεγονότα 

ή πρόσωπα, έχουν την ευκαιρία να μεταβούν στο κλίμα της εποχής και να 

προσεγγίσουν μέσα από έναν ενσώματο-βιωματικό τρόπο τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα και τις νοοτροπίες των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Τι θα γινόταν 

άραγε αν τα γεγονότα είχαν πάρει άλλη τροπή ή αν τα ιστορικά πρόσωπα 

σκέφτονταν διαφορετικά;  

Επομένως, τα σώματά των συμμετεχόντων, δρουν ενεργά στην ερευνητική 

διαδικασία και βοηθούν στην εξαγωγή και στην ερμηνεία των συμπερασμάτων της 

εκάστοτε έρευνας. Για παράδειγμα, η στάση του σώματος ενός υποκειμένου της 

έρευνας ή η σχέση του σώματός του με το χώρο μπορεί να δώσει στον ερευνητή 

ποικίλες πολύτιμες πληροφορίες. Όλο αυτό, παρέχει ένα διαφορετικό είδος 

"γνώσης" (Waomwright, Marandet, &Rizvi, 2017). 

Το ενσώματο βίωμα λοιπόν των συμμετεχόντων, είναι πολύ σημαντικό στις 

μεικτές μεθοδολογίες έρευνας, όπως και στις ποιοτικές, δεδομένου ότι μοιράζονται 

μια φυσιοκρατική και προβληματική ανησυχία ως βάση τους, επιδιώκοντας να 

μελετήσουν τα φαινόμενα μέσα από την προοπτική ενός ατόμου, δίδοντας προσοχή 

στο πλαίσιο όπου εμφανίζονται (Denzin & Lincoln, 2005).  

Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον στόχο, το σώμα και το βίωμα,  εμφανίζονται ως 

βασικές έννοιες για την επίτευξη βαθύτερης κατανόησης του αντικειμένου που 

μελετάται, βελτιώνοντας έτσι την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων. Πρόκειται 

για την «πυξίδα» οποιασδήποτε έρευνας μικτού ή ποιοτικού τύπου, δεδομένου ότι 

είναι η πιο σταθερή βάση για τους μελετητές για να εξαγάγουν συμπεράσματα 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βίωσαν τα φαινόμενα που 

μελετήθηκαν (Denzin & Lincoln, 2005). 

Συμπερασματικά, το σώμα των υποκειμένων της έρευνας, θεωρείται κομβικής 

σημασίας καθώς μπορεί σε κάθε περίπτωση να μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με 

τα συναισθήματα, την προσωπικότητα και τις ενέργειες των συμμετεχόντων και για 

το πώς έχουν βιώσει διάφορες καταστάσεις. Παρομοίως, και τα βιώματα των 

μαθητών κατέχουν εξέχουσα θέση στην έρευνα, από την άποψη ότι μέσω της 

προσωπικής θεώρησης των ιστορικών γεγονότων, οι μαθητές μπορούν να 

προσδώσουν μία διαφορετική νοηματοδότηση στα όσα έχουν διαδραματιστεί και να 

προσεγγίσουν πιο ολιστικά την έννοια του ιστορικού χρόνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
4.1 Το κίνητρο της επιλογής του θέματος της διδακτικής παρέμβασης 

 

Η διδακτική παρέμβαση που σχεδιάστηκε, επιχειρεί να μελετήσει την κατανόηση 

του ιστορικού χρόνου από μαθητές που φοιτούν στην Δ τάξη του δημοτικού σχολείου, 

μέσω της αξιοποίησης της χρονογραμμής.  

Ο λόγος που επιλέχθηκε το μάθημα της Ιστορίας και η κατανόηση του ιστορικού 

χρόνου ως βασικός πυρήνας του θέματος, είναι διότι η Ιστορία θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως ένα από τα δυσκολότερα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, το 

οποίο συχνά ωθεί τα παιδιά στην απομνημόνευση στείρων γνώσεων. Εξαιτίας της 

συγκεκριμένης τακτικής, οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να εντοπίσουμε και να 

αξιολογήσουμε εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, προκειμένου οι μαθητές να 

προσεγγίσουν με περισσότερη κατανόηση και ευχαρίστηση το συγκεκριμένο μάθημα. 

Βέβαια, το μάθημα της Ιστορίας και η ολιστική του προσέγγιση, είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα με την έννοια του χρόνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη γόνιμη μελέτη 

της Ιστορίας, είναι πρωτίστως η κατανόηση του ιστορικού χρόνου, των χρονικών 

εννοιών και της αλληλουχίας των ιστορικών γεγονότων, προκειμένου οι μαθητές να 

είναι σε θέση να κατανοήσουν και όχι απλώς να αποστηθίσουν τη γραμμική αφήγηση 

των γεγονότων που συντελείται στο εν λόγω μάθημα. 

Μελετώντας την προϋπάρχουσα βιβλιογραφία και τις έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά με την κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου, διαπιστώθηκε η ανάγκη εντοπισμού νέων μεθόδων, οι οποίες θα 

είναι ικανές να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιληφθούν με επαρκέστερο τρόπο τον 

ιστορικό χρόνο (Hodkinson, 2004· Βarton, 2002· Barton & Levstik, 1996).  

Μάλιστα, δύο από αυτές τις μελέτες της βιβλιογραφίας, στάθηκαν ως ιδιαίτερο 

έναυσμα για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. 

 Η πρώτη έρευνα, αφορά τη μελέτη του  Poster στη δεκαετία του 1970. Όπως έχει 

ξανά αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο Poster (1973), προσπάθησε να μελετήσει 

την επίδραση που ασκεί  ο ανθρώπινος εγκέφαλος στην πρόσληψη του παρελθόντος. 

Έτσι, μέσω της έρευνας του, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έθεσαν 

ερωτήσεις σε μαθητές ηλικίας 6 μέχρι 13 ετών σχετικά με το παρελθόν.  

Τα αποτελέσματα της έρευνάς του, έδειξαν πως τα παιδιά, ακόμα και στο στάδιο 

των συγκεκριμένων λογικών πράξεων, δηλαδή γύρω στα 10, δεν μπορούν να 
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εμπεδώσουν πλήρως τον παρελθοντικό χρόνο. Οι μαθητές αν και έχουν κατανοήσει 

σημαντικές χρονικές έννοιες, όπως η έννοια του αιώνα, φαίνεται να μην μπορούν να 

τις συνδέσουν με τον ιστορικό χρόνο. Με βάση αυτό το συμπέρασμα, ο Poster θεωρεί 

ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που διδάσκουν την Ιστορία και 

να βρουν νέους τρόπους για να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν επαρκέστερα 

τον ιστορικό χρόνο (Poster, 1973:587-598). 

Η δεύτερη έρευνα, που αποτέλεσε έναυσμα για την παρούσα εργασία, αφορά την 

μελέτη του West (1981). Ο West, υποστηρίζοντας πως τα παιδιά κατανοούν σταδιακά 

την αίσθηση του χρόνου, πρότεινε την κατασκευή των χρονογραμμών ως βασικό 

εργαλείο κατανόησης και ταξινόμησης των ιστορικών γεγονότων  (West, 1982: 48-50). 

Με βάση λοιπόν, την υπόθεση του Poster και του West, η συγκεκριμένη μελέτη, 

αποτελεί μία ευκαιρία, για να εξεταστεί κατά πόσο πράγματι οι μαθητές μπορούν να 

εμπεδώσουν τον ιστορικό χρόνο και εάν μπορούν να βρεθούν νέες μέθοδοι 

διδασκαλίας, όπως η κατασκευή της χρονογραμμής, οι οποίες θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν περαιτέρω τους μαθητές στην κατανόησή του. 

Άλλωστε, όπως είναι σαφές, ο χρόνος είναι μια έννοια που γίνεται αντιληπτή από 

τα παιδιά σταδιακά και η διδασκαλία του πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά  και με 

σαφήνεια. Για το λόγο αυτό, η κατασκευή των χρονογραμμών, αλλά και η 

πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που ωθούν στην εξοικείωση με τον ιστορικό χρόνο, 

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την απόκτηση της αναγκαίας χρονικής συνείδησης.  

Η κατασκευή της χρονογραμμής, θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία στους 

μαθητές, τοποθετώντας τα ιστορικά γεγονότα με χρονική σειρά, να κατανοήσουν 

ολιστικά και να αξιολογήσουν την αλληλουχία των παρελθοντικών πεπραγμένων, 

καθώς και να εξοικειωθούν με χρονικές έννοιες, οι οποίες ειδικά στην Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, είναι δύσκολα κατανοητές. Τέτοιες έννοιες, είναι η έννοια του αιώνα, της 

δεκαετίας, της γενιάς, της χιλιετίας, του «π.Χ.» αλλά και «μ.Χ.» αιώνα. Η διαδικασία 

λοιπόν της κατασκευής της χρονογραμμής, αλλά και οι παιγνιώδεις σωματικές 

δραστηριότητες που μπορούν να σχεδιαστούν με αφορμή την κατασκευή της, 

αποτελούν σημαντικούς αρωγούς για την καλύτερη προσέγγιση και εμπέδωση του 

μαθήματος της Ιστορίας. 

Επομένως, το έναυσμα για την παρούσα έρευνα, δόθηκε εξαιτίας της 

πολυπλοκότητας και της δυσκολίας του μαθήματος της Ιστορίας και της επιτακτικής 

ανάγκης να βρεθούν εναλλακτικοί, αποτελεσματικοί και φιλικοί προς το παιδί τρόποι 

διδασκαλίας της, που θα συμπληρώνουν το παραδοσιακό έργο των εκπαιδευτικών. 
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4.2 Σκοπός της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα, έχει ως σκοπό να μελετήσει την κατανόηση του ιστορικού χρό-

νου από τα παιδιά, στο  μάθημα της Ιστορίας της Δ’ Δημοτικού, με τη χρήση της χρο-

νογραμμής και των σωματικών αναπαραστάσεων. Επιπλέον, επιδιώκει να εξετάσει τυ-

χόν αλλαγή στη στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας από τις δύο 

αυτές προσεγγίσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε αν μέσω της χρονογραμμής τα 

παιδιά: α) κατανοούν καλύτερα την έννοια του ιστορικού χρόνου, τις χρονικές έννοιες 

και τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, β) αν συμβάλλει η σωματική 

αναπαράσταση των ιστορικών γεγονότων της χρονογραμμής στη μάθηση και την 

κατανόησή τους και γ) αν οι παραπάνω προσεγγίσεις λειτουργούν ως περαιτέρω 

κίνητρο για μάθηση. 

Αναλυτικά οι στόχοι: 

Επιμέρους στόχοι τις διδακτικής παρέμβασης είναι οι μαθητές: 

➢ Να κατανοήσουν περαιτέρω την έννοια του ιστορικού χρόνου μέσα στο μάθημα της 

Ιστορίας.  

➢ Να κατανοήσουν τις χρονικές έννοιες που αφορούν τον ιστορικό χρόνο και πιο 

συγκεκριμένα τις έννοιες: «αιώνας», «δεκαετία», «χιλιετία», «γενιά», «μ.Χ.» 

«π.Χ.». 

➢ Να είναι σε θέση να ταξινομούν με χρονική συνέχεια τα ιστορικά γεγονότα. 

➢ Να είναι σε θέση να αντιστοιχούν τα ιστορικά πρόσωπα και τα ιστορικά γεγονότα 

με τον αιώνα στον οποίο ανήκουν. 

➢ Να συνειδητοποιήσουν την θέση των γεγονότων μέσα στον χρόνο.  

➢ Να προσεγγίσουν βιωματικά τους αιώνες της γραμμικής χρονογραμμής μέσω της 

σωματικής αναπαράστασης και της βιωματικής μάθησης. 

➢ Να καλλιεργήσουν νοητικά την συνέχεια του χρόνου και των αιώνων. 

➢ Να αισθανθούν βιωματικά και σωματικά την έννοια της συνέχειας.  

➢ Να είναι σε θέση να υπολογίζουν τις χρονικές αποστάσεις μεταξύ των γεγονότων. 

➢ Να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν τη διαφορά του παρελθόντος με τη παρούσα 

εποχή. 

Βέβαια, εκτός από τους στόχους της παρέμβασης, υπάρχουν και στόχοι που αφορούν 

τους ίδιους τους μαθητές. Επομένως, σκοπός της ερευνήτριας, είναι μέσω της 

παρέμβασης τα παιδιά: 
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➢  Να αναπτύξουν μία θετική ή περισσότερο θετική στάση απέναντι στο μάθημα της 

ιστορίας.  

➢ Να διαμορφώσουν ένα αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους. 

➢ Να κοινωνικοποιηθούν. 

➢ Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. 

➢  Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της κατασκευής της χρονογραμμής, να 

διδαχτούν με ευχαρίστηση μέσα από το παιχνίδι και με αφορμή τα ιστορικά γεγονότα 

να εμπλουτίσουν τη δημιουργική τους σκέψη.  

Συνολικά, ο σκοπός της διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, στηρίζεται στην 

υπόθεση πως, παρόλο που ο ιστορικός χρόνος αποτελεί μία πολύπλοκη έννοια και 

χρειάζεται μία σταδιακή προσέγγιση για την κατανόησή του, μία διδακτική 

παρέμβαση, όπως η παρούσα, η οποία βασίζεται στη κατασκευή της χρονογραμμής και 

στη χρήση των σωματικών αναπαραστάσεων, μπορεί να αποφέρει θετικά 

αποτελέσματα ως προς την κατανόηση του ιστορικού χρόνου και κατ’ επέκταση 

ολόκληρου του μαθήματος της Ιστορίας. 

Τα αποτελέσματα μιας τέτοιου είδους ερευνητικής εργασίας, θα μπορούσαν να 

αποβούν ιδιαιτέρως ωφέλιμα για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, καθώς η 

ξένη βιβλιογραφία, αν και εντοπίζει πως ο ιστορικός χρόνος αποτελεί συχνά μία 

δυσνόητη έννοια για τα παιδιά (Kelty, 1925, Harisson, 1934), δεν προσφέρει αρκετές  

προτάσεις για τη διδασκαλία του. Αυτό λοιπόν, το ανοιχτό θέμα προς διερεύνηση, 

έρχεται να καλύψει η παρούσα έρευνα, προτείνοντας, όπως και η έρευνα του West 

(1981), τη χρονογραμμή ως βασικό εργαλείο διδασκαλίας του ιστορικού χρόνου. 

 

4.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Εξαιτίας της πληθώρας των διαστάσεων του θέματος, στην παρούσα έρευνα, 

εστιάσαμε τη προσοχή μας σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία έρχονται 

σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχαμε θέσει εξ αρχής. Τα ερευνητικά ερωτήματα 

λοιπόν, στα οποία προσπαθήσαμε να δώσουμε απάντηση, είναι τα εξής:   

1. Η κατασκευή της χρονογραμμής είναι χρήσιμη για τη κατανόηση του ιστορικού 

χρόνου και τη διδασκαλία της Ιστορίας;  

2. Αντιλαμβάνονται οι μαθητές ιστορικά προσδιορισμένες έννοιες όπως 

π.Χ./μ.Χ., αιώνας, δεκαετία, χιλιετία, γενιά; 
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3. Είναι σε θέση οι μαθητές να αντιστοιχίσουν ιστορικά γεγονότα με τον αιώνα 

στον οποίο ανήκουν; 

4. Μπορούν οι μαθητές να επιλύσουν προβλήματα υπολογισμού χρονικών 

διαστημάτων μεταξύ των ιστορικών γεγονότων; 

5. Μπορούν οι μαθητές να τοποθετήσουν τα ιστορικά γεγονότα σε χρονολογική 

σειρά; 

6. Η αξιοποίηση της χρονογραμμής ως προσέγγιση του μαθήματος της Ιστορίας 

λειτουργεί ως αρωγός για την κατανόηση των χρονικών εννοιών, την 

χρονολογική ταξινόμηση των γεγονότων και τον υπολογισμό των χρονικών 

τους αποστάσεων; 

7. Η αξιοποίηση της χρονογραμμής ως προσέγγιση του μαθήματος της Ιστορίας 

λειτουργεί ως περαιτέρω κίνητρο για τη μάθηση; 

8. Η ενσώματη μάθηση μέσα από την αξιοποίηση των σωματικών 

αναπαραστάσεων, λειτουργεί ως περαιτέρω κίνητρο για μάθηση; 

9. Η ενσώματη μάθηση μέσα από την αξιοποίηση των σωματικών 

αναπαραστάσεων, βοηθάει γνωστικά τα παιδιά στην κατανόηση του ιστορικού 

χρόνου; 

10. Με ποιον τρόπο η κατασκευή της χρονογραμμής και οι ενσώματες-βιωματικές 

δραστηριότητες ενισχύουν το έργο της παραδοσιακής διδασκαλίας; 

 

4.4 Διαδικασία έρευνας 

 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, στην παρούσα έρευνα, μελετάται η  κατανόηση 

της έννοιας του ιστορικού χρόνου μέσω της αξιοποίησης της χρονογραμμής και των 

σωματικών αναπαραστάσεων στο μάθημα της Iστορίας της Δ’ δημοτικού.  

Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε μία πειραματική έρευνα με μία ομάδα ελέγχου και 

μία πειραματική ομάδα, η ο οποία συμπεριελάμβανε ως δείγμα μαθητές της Δ’ τάξης 

του δημοτικού με βάση τη δειγματοληψία ευκολίας. Η εφαρμογή της παρέμβασης 10 

διδακτικών ωρών πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό της τάξης, η 

οποία δίδασκε το μάθημα της Ιστορίας.  

H παρέμβαση έλαβε χώρα προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, όπου οι μαθητές 

γνώριζαν ήδη το σύνολο της διδακτέας ύλης, με αποτέλεσμα η παρέμβαση να 

συμπεριλαμβάνει συνολικά τα κομβικά γεγονότα που είχαν διδαχτεί οι μαθητές έως 

εκείνη τη στιγμή. Πρόκειται δηλαδή για μία συνολική προσέγγιση του ιστορικού 
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χρόνου και της χρονολογικής σειράς των ιστορικών γεγονότων στο μάθημα της 

Ιστορίας της Δ’ τάξης, από την αρχή της σχολικής χρονιάς μέχρι το τέλος. 

Ως προς τη διαδικασία της έρευνας, πριν και μετά την εφαρμογή της παρέμβασης, 

δόθηκε στην ομάδα ελέγχου και στην πειραματική ομάδα ένα ερωτηματολόγιο, στο 

οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν τη στάση 

τους απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας, αλλά και τις γνώσεις τους σχετικά με την 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου.  

Μετά τη διανομή του pre test, στην ομάδα ελέγχου, ζητήθηκε από τον εκπαιδευτικό 

να κάνει το μάθημα του, με την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία, όπως 

συμβαίνει κατά κύριο λόγο στα σχολεία σήμερα.  

Την ίδια περίοδο, στην πειραματική ομάδα, εφαρμόστηκε από την ερευνήτρια σε 

συνεργασία με την εκπαιδευτικό της τάξης το πρόγραμμα παρέμβασης που είχε 

κατασκευαστεί. Μέσα από τη βιωματική δραστηριότητα της κατασκευής των 

χρονογραμμών, αλλά και των παιγνιωδών δραστηριοτήτων που βασίστηκαν στις 

σωματικές αναπαραστάσεις, τα παιδιά κλήθηκαν να τοποθετήσουν σε χρονική σειρά 

τα ιστορικά γεγονότα που είχαν διδαχτεί, αλλά και να προβούν σε ενσώματες 

δραστηριότητες και αναπαραστάσεις των καταγεγραμμένων ιστορικών γεγονότων.  

Πιο συγκεκριμένα, στις πέντε πρώτες παρεμβάσεις, όπως θα δούμε αναλυτικά και 

στη συνέχεια, κατασκευάστηκε από τα παιδιά μια χρονογραμμή στην οποία 

τοποθετούσαν τα ιστορικά γεγονότα που τους δίνονταν σε χρονολογική σειρά, ενώ στις 

επόμενες πέντε παρεμβάσεις οι μαθητές έλαβαν μέρος σε ενσώματες-βιωματικές 

δραστηριότητες που βασίστηκαν σε σωματικές αναπαραστάσεις, με αφορμή τα 

ιστορικά γεγονότα της χρονογραμμής. 

Με το τέλος της παρέμβασης, έγινε εκ νέου επίδοση του αρχικού εργαλείου της 

έρευνας για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του πειραματικού μας 

προγράμματος που εφαρμόστηκε στην πειραματική ομάδα σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου. Ειδικότερα, μελετήθηκε αν η κατασκευή της χρονογραμμής από την 

πειραματική ομάδα, βοήθησε στην καλύτερη εμπέδωση του διδακτικού υλικού, αν τα 

παιδιά συνέλαβαν καλύτερα την έννοια του ιστορικού χρόνου, αν προσέγγισαν πιο 

ευχάριστα το μάθημα της Ιστορίας και αν προτιμούν την ένταξη αυτού του τρόπου 

διδασκαλίας συμπληρωματικά με εκείνον που έχουν συνηθίσει έως σήμερα. 

 Για τα αποτελέσματα της πειραματικής έρευνας, χρησιμοποιήσαμε το στατιστικό 

πακέτο SPSS, προκειμένου να συγκρίνουμε την ομοιογένεια των ομάδων πριν την 
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εφαρμογή της παρέμβασης και την βελτίωσή τους μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος. 

4.5 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

Όσον αφορά τα εργαλεία της έρευνάς μας, αξιοποιήθηκε ένας συνδυασμός 

ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω αξιοπιστία 

και εγκυρότητα. 

Για τις ανάγκες της έρευνας, κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο με σκοπό να 

συλλέξει πληροφορίες για το γνωστικό επίπεδο και τη στάση των μαθητών απέναντι 

στο μάθημα της Ιστορίας. 

Αρχικά έγινε πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου σε μικρό δείγμα παιδιών, 

προκειμένου να ελέγξουμε το βαθμό κατανόησης των ερωτήσεων από τα παιδιά και να 

προβούμε στις απαραίτητες βελτιώσεις, καθώς και να διαπιστωθεί εάν οι ερωτήσεις 

του ήταν κατάλληλες για να διερευνήσουν τα ερευνητικά μας ερωτήματα.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 17 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι πρώτες 8 

αφορούν τη στάση των μαθητών στο μάθημα της Ιστορίας, ενώ οι υπόλοιπες 9 είναι 

γνωστικού περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, στις πρώτες 8 ερωτήσεις, εξετάστηκε το 

πώς αντιμετώπιζαν οι μαθητές την Ιστορία ως μάθημα, ενώ στις επόμενες 9 

εξετάστηκαν οι γνώσεις τους σχετικά με την  κατανόηση του ιστορικού χρόνου και των 

χρονικών εννοιών. Το ίδιο ερωτηματολόγιο δόθηκε στους μαθητές και μετά το τέλος 

της παρέμβασης. 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις της κλίμακας Likert, προκειμένου να μετρήσουμε την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκε  στατιστική 

ανάλυση, έτσι ώστε να βρεθεί ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha, όπως 

αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.600 .595 8 
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  Όπως φαίνεται λοιπόν, το αποτέλεσμα του συντελεστή είναι αποδεκτό, πράγμα που 

σημαίνει ότι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου ήταν σχετικά 

ικανοποιητικές.  

Εκτός όμως από το ερωτηματολόγιο, πληροφορίες για την εξέλιξη της πειραματικής 

ομάδας από την αρχή ως το τέλος της παρέμβασης συνελήφθησαν και μέσω της 

παρατήρησης της ερευνήτριας και της τήρησης του ημερολογίου για κάθε μάθημα της 

παρέμβασης, ώστε να αποτιμήσουμε ποιοτικά τη διαδικασία της εφαρμογής των 

πειραματικών διδασκαλιών και της λειτουργίας της πειραματικής ομάδας κατά την 

εφαρμογή τους.  

Η ερευνήτρια, με βάση το ημερολόγιο και την παρατήρηση, αποσκοπούσε στο να 

εντοπίσει: α) αν τα παιδιά μέσα από την κατασκευή των χρονογραμμών και των 

παιγνιωδών δραστηριοτήτων κατανόησαν καλύτερα το διδακτικό περιεχόμενο της 

Ιστορίας και συγκεκριμένα την έννοια του ιστορικού χρόνου και της χρονικής 

αλληλουχίας των γεγονότων και β) κατά πόσο άλλαξε η στάση των μαθητών της 

πειραματικής ομάδας προς το μάθημα της Ιστορίας μέσα από την εφαρμογή των 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 

 

4.6 Συμμετέχοντες 

 

Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στους μαθητές της Δ΄τάξης του 4ου 

Δημοτικού Σχολείου Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον Ιούνιο του 

2021. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 30 μαθητές 2 φυσικών τάξεων που 

χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την πειραματική και την ελέγχου. Κάθε ομάδα 

αποτελούνταν από 15 μαθητές.  

Από τους μαθητές της πειραματικής ομάδας, οι δέκα (10) ήταν αγόρια και οι πέντε 

(5) κορίτσια, ενώ στην ομάδα ελέγχου οι εννέα (9) ήταν αγόρια και οι έξι (6) κορίτσια.  

Για την επιλογή του δείγματος, λάβαμε υπόψη μας την απαίτηση για εγκυρότητα 

και ακολουθήσαμε τις εξής αρχές (Caplow, T., 1972: 240): α. να είναι τυχαίο, β. να 

είναι ανεξάρτητο, γ. να είναι κατάλληλο σε μέγεθος και δ. να είναι αντιπροσωπευτικό, 

δίνοντας μια «πιστή» εικόνα του πληθυσμού. Τα χαρακτηριστικά του δείγματος, 

παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

Ο Διαμοιρασμός φύλου ανά ομάδα ήταν περίπου παρόμοιος ανά Φύλο: Πειραματική 

/ Ελέγχου: Ν=10 / 9 για Αγόρια και Ν=5 / 6 για Κορίτσια αντίστοιχα.  
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Πίνακας 1.1. Ανάλυση δείγματος ανά Ομάδα 

  Φύλο 
Σύνολο 

  Αγόρι Κορίτσι 

Πειραματική N 10 5 15 

  % 33.3% 16.7% 50.0% 

     

Ελέγχου N 9 6 15 

  % 30.0% 20.0% 50.0% 

     

Σύνολο N 19 11 30 

  % 63.3% 36.7% 100.0% 

 

Σύμφωνα με τη δασκάλα της πειραματικής τάξης, το γνωστικό επίπεδο των μαθητών 

ήταν σχετικά καλό. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με κάποιες από 

τις χρονικές έννοιες, όπως η σημασία του αιώνα και της δεκαετίας, όμως αντιμετώπιζαν 

δυσκολίες στην τοποθέτηση των ιστορικών γεγονότων. Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί 

πως δεν υπήρχε κάποιος μαθητής ο οποίος αντιμετώπιζε ιδιαίτερες μαθησιακές 

δυσκολίες, ενώ η πλειοψηφία των μαθητών παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον ως προς 

το μάθημα της Ιστορίας. 

Ως προς τη συμπεριφορά των μαθητών, χαρακτηρίστηκε από την εκπαιδευτικό της 

τάξης ως πολύ καλή, αν και η ίδια ανέφερε πως τα κορίτσια ορισμένες φορές μιλάνε 

μέσα στην τάξη, ενώ υπάρχουν κάποια αγόρια που είναι ζωηρά. Κανένα παιδί όμως 

δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα συμπεριφοράς. Το καλό κλίμα, επιβεβαιώθηκε και κατά 

τη διάρκεια των μαθημάτων και των παρεμβάσεων, όπου όλοι οι μαθητές έδειξαν 

ενδιαφέρον και προθυμία συμμετοχής τόσο στην κατασκευή της χρονογραμμής, όσο 

και στις παιγνιώδεις δραστηριότητες με τις σωματικές αναπαραστάσεις, βοηθώντας 

στην ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος. 

Αντίστοιχα, στην ομάδα ελέγχου, ο εκπαιδευτικός της τάξης, έκανε λόγο για ένα 

σχετικά καλό γνωστικό επίπεδο των μαθητών, όπου όπως και στην περίπτωση της 

πειραματικής ομάδας, οι μαθητές φαίνεται να γνωρίζουν τις βασικές σημασίες των 

χρονικών εννοιών, όπως της έννοιας του αιώνα, όμως δυσκολεύονται στην 

απομνημόνευση και στην κατανόηση της χρονικής αλληλουχίας των γεγονότων.  

Από άποψη συμπεριφοράς, οι μαθητές ήταν αρκετά ζωηροί, ιδίως τα αγόρια, χωρίς 

όμως να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη διεξαγωγή της διδασκαλίας. 
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Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως οι μαθητές και των δύο τάξεων της έρευνας, κατά 

τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, είχαν μάθει να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά, αλλά 

η πειραματική ομάδα των 15 μαθητών, στην οποία πραγματοποιήθηκε η διδακτική μας 

παρέμβαση, δεν ήταν εξοικειωμένη με τέτοιου είδους δραστηριότητες, με αποτέλεσμα 

να χρειαστεί χρόνος προκειμένου τα παιδιά να συνηθίσουν την ερευνητική διαδικασία 

και τον διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος. 

 

4.7 Περιγραφή της αρχικής-διερευνητικής και της τελικής δοκιμασίας (pre-test 

και post-test) 

 

Αρχικά, πριν πραγματοποιήσουμε την παρέμβασή μας, συντελέστηκε μία συζήτηση 

με τους μαθητές της πειραματικής ομάδας, καθώς και με τους μαθητές της ομάδας 

ελέγχου, σχετικά με τις αντιλήψεις, τις γνώσεις και τις δυσκολίες τους όσον αφορά το 

μάθημα της Ιστορίας και συγκεκριμένα τον ιστορικό χρόνο και τις χρονικές έννοιες.  

Μπαίνοντας λοιπόν στην τάξη, οι μαθητές της πειραματικής ομάδας άρχισαν να 

διερωτώνται τι ακριβώς θα κάνουν. Η ερευνήτρια τους ενημέρωσε πως θα κάνουν μία 

συζήτηση σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας και στη συνέχεια θα συμπληρώσουν 

ανώνυμα και χωρίς να βαθμολογηθούν ένα ερωτηματολόγιο. Η ίδια συζήτηση έλαβε 

χώρα και με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. 

Έπειτα, οι μαθητές της ομάδας ελέγχου, ενημερώθηκαν πως δεν θα μεταβάλουν τον 

τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, ενώ οι μαθητές της πειραματικής ομάδας, 

πληροφορήθηκαν ότι στις επόμενες συναντήσεις θα λάβουν μέρος σε δραστηριότητες 

που απαιτούν την καταγραφή των ιστορικών γεγονότων και την αναπαράστασή τους 

μέσα από την κίνηση του σώματός τους. 

Ακούγοντας τη λέξη κίνηση, η πλειονότητα των μαθητών της πειραματικής ομάδας 

ενθουσιάστηκε και είτε φώναζαν «ναι» είτε χαμογελούσαν με ευχαρίστηση. Υπήρξαν 

και δύο μαθητές που έδειξαν αδιαφορία. Σε σχετική ερώτηση της ερευνήτριας για την 

αδιαφορία τους, οι μαθητές απάντησαν πως δεν τους αρέσει πολύ το μάθημα της 

Ιστορίας και δεν θυμούνται πολύ καλά τα γεγονότα, οπότε αν παίξουν κάποιο παιχνίδι 

ήταν σίγουροι πως θα χάσουν. Η ερευνήτρια τους καθησύχασε πως δεν θα χρειαστεί 

να θυμηθούν κάτι, ούτε θα βαθμολογηθούν, απλά θα συμμετέχουν στο μάθημα με έναν 

διαφορετικό και πιο παιγνιώδη τρόπο. Ακολούθησε μία συζήτηση με όλη την τάξη 

σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας και με τις χρονικές έννοιες, όπου οι περισσότεροι 
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μαθητές αν και φάνηκε να τους αρέσει το συγκεκριμένο μάθημα, είχαν αρκετές απορίες 

σχετικά με τον χρόνο και ειδικά ως προς τα χρόνια που αφορούν τον «π.Χ.». αιώνα. 

Αυτός ο διάλογος με τους μαθητές, κρίθηκε αναγκαίος διότι μας έδωσε την ευκαιρία 

να εντοπίσουμε σε ένα πρώτο στάδιο τις δυσκολίες των παιδιών στην κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου και να προβούμε σε σχετικές τροποποιήσεις της παρέμβασης.  

Μετά το πέρας της συζήτησης, την ίδια ημέρα, μοιράστηκε στα παιδιά, το 

ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας, με σκοπό να 

διερευνήσουμε πριν την εφαρμογή της παρέμβασης (pre-test) τη στάση και τις γνώσεις 

των μαθητών για το μάθημα της Ιστορίας. Το ίδιο ερωτηματολόγιο δόθηκε ξανά, μετά 

την ολοκλήρωση των 10 παρεμβάσεων για να διαπιστώσουμε τυχόν αλλαγές στις 

στάσεις και στις γνώσεις των μαθητών μετά το πέρας της παρέμβασης. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και 

περιλάμβανε 17 ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. Για την επιλογή των 

ερωτήσεων, εφαρμόσαμε το κριτήριο της καταλληλόλητας για το σκοπό, δηλαδή, το 

κατά πόσον οι συγκεκριμένες ερωτήσεις, θεωρούνται κατάλληλες  για να απαντήσουν 

στα ερευνητικά μας ερωτήματα.  

Οι ερωτήσεις αυτές, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Οι 8 πρώτες ερωτήσεις αφορούν 

τη στάση των μαθητών ως προς το μάθημα της Ιστορίας και οι επόμενες 9 το γνωστικό 

τους επίπεδο. Για τις πρώτες 8 ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert, του 

Αμερικανού ψυχολόγου Rensis Likert, η οποία παρουσιάστηκε σε μία ευθεία γραμμή 

με 5 διαιρέσεις. Οι απαντήσεις περιλάμβαναν την εξής κλίμακα: Καθόλου, Ελάχιστα, 

Μέτρια, Αρκετά, Πάρα πολύ. Οι υπόλοιπες 9 ερωτήσεις, οι οποίες ήταν γνωστικού 

περιεχομένου, ήταν πολλαπλής επιλογής, σωστού λάθους και σύντομης απάντησης. 

Πιο αναλυτικά: 

1η ερώτηση: Στην πρώτη ερώτηση, ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν εάν 

τους αρέσει το μάθημα της Ιστορίας, με σκοπό να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα 

εάν οι μαθητές διάκεινται φιλικά ως προς το μάθημα. 

2η ερώτηση: Στην δεύτερη ερώτηση, με σκοπό να διερευνηθεί περαιτέρω η στάση 

των μαθητών απέναντι στο μάθημα, ερωτήθηκαν εάν τους φαίνεται ενδιαφέρον το 

μάθημα της Ιστορίας. 

3η ερώτηση: Στην τρίτη ερώτηση, συνεχίζοντας τις ερωτήσεις σχετικά με την 

ψυχολογική αντιμετώπιση του μαθήματος, οι μαθητές ερωτήθηκαν εάν τους αρέσει να 

συμμετέχουν στο μάθημα της Ιστορίας, προκειμένου να ελέγξουμε τα κίνητρά τους για 

συμμετοχή και τη διάθεση εμπλοκής τους στο μάθημα. 
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4η ερώτηση: Στην τέταρτη ερώτηση, οι μαθητές ερωτήθηκαν εάν θα τους άρεσε να 

διδάσκονταν το μάθημα της Ιστορίας μέσα από το παιχνίδι, προκειμένου να 

εντοπίσουμε εάν είναι ευχαριστημένοι από τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος ή αν 

θα ήταν «ανοιχτοί» σε έναν νέο τρόπο διδασκαλίας. 

5η ερώτηση: Στην πέμπτη ερώτηση, ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν εάν 

τους αγχώνει το μάθημα της Ιστορίας, με σκοπό να αξιολογήσουμε εάν θεωρούν 

κυρίως την εξέταση του μαθήματος μία αγχωτική και επίπονη διαδικασία. 

6η ερώτηση: Στην έκτη ερώτηση, οι μαθητές ερωτήθηκαν εάν τους φαίνεται 

δύσκολο το μάθημα της Ιστορίας, όπως διδάσκεται στο σχολείο, προκειμένου να 

εντοπιστεί η άποψή τους σχετικά με τις απαιτήσεις του μαθήματος, μεταξύ των οποίων 

είναι και η αποστήθιση. 

7η ερώτηση: Στην έβδομη ερώτηση, ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν εάν 

τους είναι εύκολο να θυμούνται πληροφορίες σχετικά με την Ιστορία. Ο σκοπός αυτής 

της ερώτησης, ήταν να απαντήσει στο ερευνητικό ερώτημα εάν τα παιδιά είναι σε θέση 

να απομνημονεύουν με ευκολία όσα διδάσκονται. Η ερώτηση αναφέρεται κατά κύριο 

λόγο σε ιστορικά γεγονότα και σε χρονολογίες, που πρέπει να αποστηθίζουν τα παιδιά. 

8η ερώτηση: Στην όγδοη και τελευταία ερώτηση όσον αφορά τη στάση των μαθητών 

ως προς το μάθημα, τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν εάν τους είναι εύκολο να 

τοποθετούν σε χρονική σειρά τα ιστορικά γεγονότα. Αυτή η ερώτηση τέθηκε για να 

απαντήσει στο ερώτημα εάν τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοούν χρονικά και να 

ταξινομούν με χρονική αλληλουχία τα ιστορικά γεγονότα που διδάσκονται. 

9η ερώτηση: Στην ένατη ερώτηση, ξεκινούν οι ερωτήσεις γνωστικού χαρακτήρα. Σε 

αυτή την ερώτηση, ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν πόσα χρόνια διαρκεί 

ένας αιώνας, προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα εάν οι μαθητές 

κατανοούν την έννοια του αιώνα. Οι πιθανές απαντήσεις που τους δόθηκαν ήταν 50, 

10 και 100. 

10η ερώτηση: Η δέκατη ερώτηση, ήταν μία ερώτηση Σωστού-Λάθους. Οι μαθητές 

απάντησαν εάν δύο δεκαετία αποτελούνταν από 20 χρόνια. Σκοπός της ερώτησης ήταν 

να αξιολογηθεί εάν οι μαθητές κατανοούν την χρονική έννοια της δεκαετίας. 

11η ερώτηση: Η εντέκατη ερώτηση, θέτει ως ερώτημα από πόσα χρόνια αποτελείται 

μία χιλιετία και έχει ως πιθανές απαντήσεις: 100, 1.000 και 2.000. Με αυτή την 

ερώτηση γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα εάν τα παιδιά 

κατανοούν τη χρονική έννοια της χιλιετίας. 
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12η ερώτηση: Η δωδέκατη ερώτηση, αποτέλεσε μία ερώτηση αυξημένης δυσκολίας. 

Οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, 

ποιο είναι εκείνο που συνέβη πρώτο. Τα γεγονότα ήταν τα εξής: Α) Νίκη των Ρωμαίων 

έναντι των Καρχηδονίων (202 π.Χ.), Β) Μάχη στις Θερμοπύλες (480 π.Χ.), Γ) Η 

ίδρυση του νεοελληνικού κράτους (1830 μ.Χ.). Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτό το 

ερώτημα, είναι για να εντοπίσουμε εάν οι μαθητές είναι σε θέση να ταξινομούν με 

χρονική σειρά τα χρονικά γεγονότα και αν γνωρίζουν ότι τα π.Χ. χρόνια κυλάνε 

αντίστροφα. Ο στόχος λοιπόν ήταν διττός: α) αξιολόγηση της χρονικής ταξινόμησης 

και β) αξιολόγηση των γνώσεων σχετικά με την «π.Χ.» και «μ.Χ.» μέτρηση. 

13η ερώτηση: Η δέκατη τρίτη ερώτηση, έθετε το ερώτημα εάν  ο 7ος αιώνας μ.Χ. 

αφορά τα χρόνια: A) 601-700 μ.Χ. B) 701-800 μ.Χ. Η συγκεκριμένη ερώτηση έρχεται 

σε αντιστοιχία με το ερευνητικό ερώτημα εάν τα παιδιά κατανοούν την χρονολόγηση 

των χρόνων μ.Χ., αλλά και την έννοια του αιώνα. 

14η ερώτηση: Η δέκατη τέταρτη ερώτηση, έρχεται να συμπληρώσει την δέκατη τρίτη, 

με το ερώτημα εάν ο 7ος αιώνας π.Χ. αφορά τα χρόνια: A) 700-601 π.Χ. Β) 800-701 

π.Χ. Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτήματος είναι να διαπιστωθεί εάν τα παιδιά 

γνωρίζουν την έννοια του αιώνα, τη διαφορά με τον μ.Χ. αιώνα και την αντίστροφη 

χρονολόγηση του π.Χ. αιώνα. 

15η ερώτηση:  Στην δέκατη πέμπτη ερώτηση τέθηκε ένα ερώτημα Σωστού- Λάθους, 

εάν τα Κλασικά χρόνια (5ος-4ος αι. π.Χ.) υπήρξαν πριν από τα Αρχαϊκά (8ος-5ος αι. π.Χ.) 

και τα Ελληνιστικά χρόνια (4ος-1ος αι. π.Χ.). Πρόκειται για ένα ερώτημα που 

συμβαδίζει με την διδακτέα ύλη της Δ’ δημοτικού, καθώς τα παιδιά διδάσκονται με 

χρονολογική σειρά τα αρχαϊκά, τα κλασικά και τα ελληνιστικά χρόνια. Το ερευνητικό 

ερώτημα που επιδιώκουμε να απαντηθεί σε αυτή την περίπτωση, είναι εάν οι μαθητές 

έχουν εμπεδώσει τον ιστορικό χρόνο που διδάχτηκαν συνολικά από τη διδακτέα ύλη 

και εάν έχουν κατανοήσει τη χρονική σειρά των αιώνων και των γεγονότων. 

16η ερώτηση: Στην δέκατη έκτη ερώτηση, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν με 

σύντομο τρόπο τη σημασία των λέξεων αιώνας, χιλιετία και γενιά, προκειμένου να 

εντοπίσουμε εάν κατανοούν πλήρως αυτές τις έννοιες. 

17η ερώτηση: Στην δέκατη έβδομη ερώτηση, οι μαθητές κλήθηκαν να υπολογίσουν τη 

χρονική απόσταση ανάμεσα σε δύο ιστορικά γεγονότα. Πιο συγκεκριμένα, 

ερωτήθηκαν πόσα χρόνια απέχουν μεταξύ τους η νομοθεσία του Σόλωνα που έγινε το 

590 π.Χ. και η νομοθεσία του Κλεισθένη που έγινε το 508 π.Χ. Ο στόχος της 
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συγκεκριμένης ερώτησης ήταν να εντοπιστεί η ικανότητα υπολογισμού των χρονικών 

αποστάσεων των γεγονότων. 

Επομένως, ο στόχος του ερωτηματολογίου είναι διττός, καθώς στοχεύει  στο να 

αξιολογήσει τόσο τη στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας, όσο και 

τη γνώση των χρονικών εννοιών και την ικανότητά τους να ταξινομούν χρονικά τα 

ιστορικά γεγονότα. 

 

4.8 Περιγραφή της διδακτικής παρέμβασης 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στόχος της παρέμβασης ήταν η κατανόηση του 

ιστορικού χρόνου στο μάθημα της Ιστορίας μέσω της αξιοποίησης της χρονογραμμής 

και των παιγνιωδών δραστηριοτήτων που βασίστηκαν στις σωματικές 

αναπαραστάσεις. Μέσα από τη διδακτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε, 

στοχεύαμε να εντοπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν τα παιδιά τον ιστορικό 

χρόνο, τις χρονικές έννοιες, καθώς και την αλληλουχία των ιστορικών γεγονότων που 

είχαν διδαχτεί. 

Πριν από την έναρξη της παρέμβασης, εξηγήθηκε στους μαθητές της πειραματικής 

ομάδας και της ομάδας ελέγχου ο σκοπός της έρευνας και η διαδικασία, προκειμένου 

να λάβουμε τη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή τους σε αυτήν, πέραν της 

συγκατάθεσης που είχε ζητηθεί από τους γονείς τους. Στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο 

(pre-test), μοιράστηκε για συμπλήρωση στους μαθητές.  

Μετά τη συμπλήρωση του pre-test από τις δύο ομάδες, ξεκίνησε η εφαρμογή της 

παρέμβασης στην πειραματική ομάδα της Δ΄ τάξης δημοτικού. Οι δέκα ωριαίες 

παρεμβάσεις διάρκειας 45 λεπτών κάθε μία, εφαρμόστηκαν κατά το μήνα Ιούνιο με 

συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα. Κατά την περίοδο αυτή, η πειραματική ομάδα 

βρισκόταν στα τελευταία κεφάλαια της διδακτέας ύλης με αποτέλεσμα η παρέμβαση 

που σχεδιάστηκε να αφορά μία συνολική ανακεφαλαίωση της σχολικής χρονιάς στο 

μάθημα της Ιστορίας. Για την ακρίβεια, πραγματοποιήθηκαν 10 παρεμβάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. 

Οφείλουμε να αναφέρουμε εδώ ότι η εφαρμογή της παρέμβασης προς το τέλος της 

χρονιάς, οφείλεται στο γεγονός ότι εφαρμόστηκε κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες της 

πανδημίας covid-19 που ίσχυσαν για τα σχολεία της χώρας το σχολικό έτος 2020.- 

2021. Καθώς τα σχολεία λειτουργούσαν εξ αποστάσεως από την αρχή της χρονιάς έως 

και τον Απρίλιο του 2021 και επέστρεψαν στη δια ζώσης λειτουργεία τους τον Μάιο 
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του 2021, η έρευνά μας διεξήχθη όταν οι μαθητές επέστρεψαν ύστερα από πολλούς 

μήνες στη δια ζώσης εκπαίδευση. 

Αναλυτικά οι 10 παρεμβάσεις είχαν ως εξής: 

1η παρέμβαση:  

Σκοπός: Ο εντοπισμός της στάσης των μαθητών προς το μάθημα της Ιστορίας και του 

γνωστικού τους επιπέδου σε ό,τι αφορά την κατανόηση του ιστορικού χρόνου και των 

χρονικών εννοιών (αιώνας, δεκαετία, χιλιετία), καθώς και η κατασκευή της χρονογραμ-

μής. 

Επιμέρους στόχοι: Οι μαθητές να αποτιμήσουν το μάθημα της Ιστορίας, να προβλημα-

τιστούν για τον τρόπο διδασκαλίας του, να προσδιορίσουν τις έννοιες του αιώνα, της 

δεκαετίας και της χιλιετίας, να προβληματιστούν για τη διαφορά των π.Χ. και μ.Χ. 

χρόνων και να κατασκευάσουν τη χρονογραμμή που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρ-

κεια των παρεμβάσεων. 

Χώρος διεξαγωγής: H σχολική τάξη. 

Υλικά: Φύλλο χαρτί Α4. 

Περιγραφή:  

Η 1η παρέμβαση, αφορούσε την κατανόηση και την επεξεργασία του λεξιλογίου του 

χρόνου στο μάθημα της Ιστορίας. Στην αρχή του μαθήματος έγινε εκ των προτέρων 

μία συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας, αλλά και με τις 

μονάδες μέτρησης του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές ερωτήθηκαν αν τους 

άρεσε το μάθημα της Ιστορίας, αν το έβρισκαν δύσκολο ή ενδιαφέρον και τι θα ήθελαν 

να αλλάξουν στον τρόπο που το διδάσκονται. Στη συνέχεια, έγιναν πιο συγκεκριμένες 

ερωτήσεις που αφορούσαν την έννοια και την κατανόηση του ιστορικού χρόνου. 

Τέτοιες ερωτήσεις, μεταξύ άλλων, ήταν «Ποιους αιώνες έχετε διδαχτεί στο μάθημα της 

Ιστορίας έως τώρα;», «Τι είναι ο αιώνας», «Τι είναι η δεκαετία;» και «Ποια είναι η 

διαφορά στα π.Χ. και τα μ.Χ. χρόνια;». Ο σκοπός αυτών των ερωτήσεων ήταν να 

διαπιστώσουμε το πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον χρόνο. Στο τέλος της πρώτης 

παρέμβασης και έπειτα από τη πρώτη μας συζήτηση, οι μαθητές, έβγαλαν ένα φύλλο 

χαρτί Α4 στο οποία σχεδίασαν τη χρονογραμμή, επάνω στην οποία κλήθηκαν κατά τη 
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διάρκεια της παρέμβασης να τοποθετούν με χρονική αλληλουχία τα σημαντικά 

ιστορικά γεγονότα που διδάχτηκαν. 

 

2η παρέμβαση: 

Σκοπός: Η εξοικείωση με την έννοια του αιώνα και η κατανόηση της χρονικής αλλη-

λουχίας σημαντικών ιστορικών γεγονότων του 11ου έως 8ου αι π.Χ.  

Επιμέρους στόχοι: Οι μαθητές να ταξινομήσουν με σωστή χρονολογική σειρά τα ιστο-

ρικά γεγονότα που τους δίνονται στην ατομική τους χρονογραμμή και να ανακαλέσουν 

στη μνήμη τους το περιεχόμενό τους. Παράλληλα, να κατανοήσουν την αντίστροφη 

μέτρηση των π.Χ. χρόνων και να εντοπίσουν τη διαφορά τους από τα μ.Χ. χρόνια. 

Χώρος διεξαγωγής: Σχολική τάξη. 

Υλικά: Φύλλο χαρτί Α4. 

Περιγραφή:  

 Η 2η παρέμβαση, εστίασε την προσοχή της σε ιστορικά γεγονότα του μαθήματος 

από τον 11ο έως τον 6ο αιώνα π.Χ. και στην καταγραφή τους, με σκοπό την κατανόηση 

της χρονικής αλληλουχίας των ιστορικών γεγονότων και την εξοικείωση με την έννοια 

του αιώνα. Τα παιδιά κλήθηκαν να ανοίξουν το φύλλο στο οποίο είχαν κατασκευάσει 

τη χρονογραμμή τους από τη πρώτη διδασκαλία, έχοντας αυτή τη μορφή: 

                                                                                                       0 

 

 

 Δεδομένου ότι στην Ιστορία της Δ’ δημοτικού, τα παιδιά διδάσκονται χρονολογίες 

π.Χ. και συγκεκριμένα τα αρχαϊκά, τα κλασικά και τα ελληνιστικά χρόνια, τα γεγονότα 

που κλήθηκαν οι μαθητές να τοποθετήσουν στη χρονογραμμή τους, ανήκαν πριν το 

σημείο 0, δηλαδή στα π.Χ. χρόνια, ενώ μετά το σημείο 0 εννοείται πως ακολουθούσαν 

οι χρονολογίες μ.Χ. 

Επομένως, στην παρέμβαση αυτή, οι μαθητές κλήθηκαν να τοποθετήσουν σε σωστή 

χρονολογική σειρά τα παρακάτω ιστορικά γεγονότα:  

Τα γεγονότα που δόθηκαν στους μαθητές είναι τα εξής:  

➢ 11ος – 8ος αι.π.Χ. : Κάθοδος των Δωριέων- ελληνικές αποικίες. 



84 
 

➢ 508 π.Χ.: Nομοθεσία Κλεισθένη 

➢ 776 π.Χ.: Πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες 

➢ 590 π.Χ.: Νομοθεσία του Σόλωνα 

Αξίζει να αναφερθεί πως ανάμεσα στη καταγραφή των γεγονότων, οι μαθητές 

άφηναν κενά γιατί κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων συμπληρώνονταν καινούργιες 

χρονολογίες που έμπαιναν ανάμεσα στις παλιές. 

Οι μαθητές λοιπόν, εφόσον συζήτησαν με τη δασκάλα τους ως ένα είδος 

ανακεφαλαίωσης τι συνέβη στα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, τα τοποθέτησαν με 

σωστή χρονική σειρά, έχοντας την εξής μορφή από τα αριστερά προς τα δεξιά: (α) 11ος- 

8ος αι., (β) 776 π.Χ., (γ) 590 π.Χ., (δ) 508 π.Χ. Μετά την τοποθέτηση των γεγονότων, 

έγινε σχετική συζήτηση για τον τρόπο ταξινόμησής τους, υπενθυμίζοντας πως τα π.Χ. 

χρόνια, σε αντίθεση με τα μ.Χ. χρόνια, χαρακτηρίζονται από την αντίστροφη μέτρηση. 

 

3η παρέμβαση:  

 

Σκοπός: Η συνέχεια της καταγραφής των ιστορικών γεγονότων στη χρονογραμμή και 

ο υπολογισμός των χρονικών τους αποστάσεων. 

Επιμέρους στόχοι: Οι μαθητές να ταξινομήσουν με σωστή χρονολογική σειρά τα ιστο-

ρικά γεγονότα που τους δίνονται από τον 5ο αιώνα π.Χ. στην ατομική τους χρονο-

γραμμή και να ανακαλέσουν στη μνήμη τους το περιεχόμενό τους. Ακόμα, να υπολο-

γίσουν τις χρονικές αποστάσεις ανάμεσα στα γεγονότα που έχουν καταγράψει και να 

εντοπίσουν τη μεγαλύτερη χρονική απόσταση που παρατηρούν. 

Χώρος διεξαγωγής: Σχολική τάξη. 

Υλικά: Φύλλο χαρτί Α4. 

Περιγραφή: 

Στην 3η παρέμβαση, σκοπός ήταν η συνέχεια της καταγραφής των ιστορικών 

γεγονότων στη χρονογραμμή και ο υπολογισμός των χρονικών τους αποστάσεων.  Τα 

ιστορικά γεγονότα που τους δόθηκαν προέρχονταν από τον 5ο αι. π.Χ.  

Στην χρονογραμμή τους λοιπόν, οι μαθητές κλήθηκαν να προσθέσουν επιπλέον  3 

ιστορικά γεγονότα με χρονολογική σειρά, συμπληρώνοντας τα γεγονότα της 

προηγούμενης παρέμβασης. Τα γεγονότα που τους δόθηκαν είναι τα εξής: 
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➢ 490 π.Χ.: Η μάχη των Θερμοπυλών 

➢ 461-429 π.Χ. : Η κυβέρνηση του Περικλή 

➢ 478 π.Χ.: Η μάχη των Πλαταιών 

Επομένως η μορφή της χρονογραμμής με χρονική συνέχεια ήταν η εξής: (α) 11ος- 

8ος αι. π.Χ., (β) 776 π.Χ., (γ) 590 π.Χ., (δ) 508 π.Χ., (ε) 490 π.Χ., (στ) 478 π.Χ., (ζ) 461-

429 π.Χ.  

Εφόσον έγινε ξανά μία σύντομη ανακεφαλαίωση των ιστορικών γεγονότων που 

δόθηκαν, ακολούθησε συζήτηση για τον υπολογισμό των χρονικών αποστάσεων των 

έως τότε καταγεγραμμένων γεγονότων. Μάλιστα, οι μαθητές, κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως  «Πόσα χρόνια απέχει το ένα ιστορικό γεγονός από το 

άλλο;» και  «Ποια είναι η μεγαλύτερη χρονική διαφορά που μπορείτε να εντοπίσετε 

ανάμεσα στα γεγονότα;». 

 

4η παρέμβαση: 

Σκοπός: Η συνέχεια της καταγραφής των ιστορικών γεγονότων στη χρονογραμμή, ο 

υπολογισμός των χρονικών τους αποστάσεων και η εξοικείωση με την αντίστροφη 

μέτρηση των π.Χ. χρόνων. 

Επιμέρους στόχοι: Οι μαθητές να ταξινομήσουν με σωστή χρονολογική σειρά τα ιστο-

ρικά γεγονότα που τους δίνονται από τον 2ο και 3ο αιώνα π.Χ. στην ατομική τους χρο-

νογραμμή και να ανακαλέσουν στη μνήμη τους το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια, να 

εξοικειωθούν περαιτέρω με τον υπολογισμό των χρονικών αποστάσεων των γεγονότων 

που έχουν καταγράψει έως τώρα. 

Χώρος διεξαγωγής: Σχολική τάξη. 

Υλικά: Φύλλο χαρτί Α4. 

Περιγραφή:  

 Η τέταρτη παρέμβαση, είχε ως σκοπό, την συνέχεια της ταξινόμησης των ιστορικών 

γεγονότων, τον υπολογισμό των χρονικών τους αποστάσεων, καθώς και  την περαιτέρω 

εξοικείωση με την αντίστροφη μέτρηση των π.Χ. χρόνων. Στην ίδια χρονογραμμή, τα 

παιδιά κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα εξής επιπλέον ιστορικά γεγονότα: 

➢ 371 π.Χ. Η ηγεμονία της Θήβας 
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➢ 280 π.Χ.: Ο Πύρρος βασιλιάς της Ηπείρου 

➢ 334-323 π.Χ.: Εκστρατείες Μ. Αλεξάνδρου 

Πλέον, η χρονογραμμή των μαθητών αποτελείται από τα εξής γεγονότα με 

χρονολογική σειρά: (α) 11ος- 8ος αι., (β) 776 π.Χ., (γ) 590 π.Χ., (δ) 508 π.Χ., (ε) 490 

π.Χ., (στ) 478 π.Χ., (ζ) 461-429 π.Χ., (η) 371 π.Χ., (θ) 334-323 π.Χ. (ι) 280 π.Χ. 

Μετά τη συμπλήρωση των ιστορικών γεγονότων, ακολούθησε εκ νέου συζήτηση 

για το περιεχόμενο των γεγονότων αυτών, καθώς και για τον αιώνα στον οποίο ανήκει 

το εκάστοτε γεγονός. Στη συνέχεια, έγινε ο υπολογισμός των χρονικών αποστάσεων 

των γεγονότων και οι μαθητές ανακάλεσαν στη μνήμη τους τη διαφορά της μέτρησης 

στα π.Χ. και στα μ.Χ. χρόνια. Πλέον όλοι μαθητές, ακόμα και εκείνοι που στην αρχή 

δυσκολεύονταν, άρχισαν να συνειδητοποιούν πως για παράδειγμα το 371 π.Χ. ανήκει 

στον 4ο αιώνα και όχι στον 3ο όπως συνηθίζεται να πιστεύουν. 

 

5η παρέμβαση:  

Σκοπός: Η ολοκλήρωση της καταγραφής των ιστορικών γεγονότων στη χρονογραμμή, 

ο υπολογισμός των χρονικών τους αποστάσεων και η συνολική αποτίμηση της διαδι-

κασίας κατασκευής της χρονογραμμής και της προσέγγισης των χρονικών εννοιών του 

αιώνα και της δεκαετίας. 

Επιμέρους στόχοι: Οι μαθητές να ταξινομήσουν με σωστή χρονολογική σειρά τα ιστο-

ρικά γεγονότα που τους δίνονται από τον 5ο και 4ο και 2ο αιώνα π.Χ. στην ατομική τους 

χρονογραμμή και να ανακαλέσουν στη μνήμη τους το περιεχόμενό τους. Έπειτα, να 

υπολογίσουν για τελευταία φορά τις χρονικές αποστάσεις των καινούργιων γεγονότων 

που τους δόθηκαν και να αποτιμήσουν συνολικά τη διαδικασία κατασκευής της χρο-

νογραμμής.  

Χώρος διεξαγωγής: Σχολική τάξη. 

Υλικά: Φύλλο χαρτί Α4. 

Περιγραφή:  

H πέμπτη παρέμβαση, είναι η τελευταία, στην οποία τα παιδιά κλήθηκαν να 

ταξινομήσουν ιστορικά γεγονότα. Με αυτή τη παρέμβαση, ολοκληρώνεται η 

κατασκευή της χρονογραμμής και από την έκτη παρέμβαση και στο εξής θα 
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ξεκινήσουν οι παιγνιώδεις δραστηριότητες που βασίστηκαν στην κίνηση του σώματος 

και στα βιώματα των παιδιών. 

 Σκοπός λοιπόν, της συγκεκριμένης παρέμβασης, ήταν τα παιδιά για τελευταία φορά 

να τοποθετήσουν με χρονική συνέχεια κάποια ιστορικά γεγονότα που διδάχτηκαν κατά 

τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να ολοκληρώσουν τη χρονογραμμή τους και να δουν 

κριτικά τις χρονικές έννοιες του αιώνα, της δεκαετίας και εν γένει της χρονικής 

αλληλουχίας. 

Τα γεγονότα που δόθηκαν ήταν τα εξής: 

➢ 404-386 π.Χ.: Η ηγεμονία της Σπάρτης 

➢ 338 π.Χ.: Ο Φίλιππος Β’ ο Μακεδόνας κυριαρχεί στην Ελλάδα 

➢ 323-168 π.Χ.: Ελληνιστικά κράτη Μ. Αλεξάνδρου 

➢ 146 π.Χ.: Ο Ελλαδικός χώρος καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους 

 H τελική μορφή της χρονογραμμής λοιπόν, με βάση τα ιστορικά γεγονότα που 

διδάχτηκαν τα παιδιά της Ιστορίας της Δ’ δημοτικού, είναι η εξής:  

(α) 11ος- 8ος αι., (β) 776 π.Χ., (γ) 590 π.Χ., (δ) 508 π.Χ., (ε) 404-386, (στ) 490 π.Χ., (ζ) 

478 π.Χ., (η) 461-429 π.Χ., (θ) 371 π.Χ., (ι) 338 π.Χ. (κ) 334-323 π.Χ., (λ) 323-168 

π.Χ., (μ) 280 π.Χ., (ν) 146 π.Χ. 

Οι μαθητές, εφόσον ολοκλήρωσαν την κατασκευή της χρονογραμμής τους και 

έπειτα από τον προσδιορισμό των χρονικών τους αποστάσεων, συζήτησαν για την 

εμπειρία τους, αν τους άρεσε η συγκεκριμένη ψυχοκινητική δραστηριότητα, αλλά και 

για το εάν τους βοήθησε στην κατανόηση όσων είχαν διδαχτεί. Ως ανακεφαλαίωση, 

έγινε μία τελευταία σαφής προσέγγιση σχετικά με τις χρονικές έννοιες και τα παιδιά 

ενημερώθηκαν πως από την έκτη παρέμβαση και έπειτα θα κληθούν να προβούν σε 

σωματικές και βιωματικές αναπαραστάσεις των ιστορικών γεγονότων της 

χρονογραμμής. 

 

6η παρέμβαση:  

Σκοπός: Η ενσώματη εξοικείωση των μαθητών με τα ιστορικά γεγονότα που διδάχτη-

καν, καθώς και με την χρονική έννοια του αιώνα. 

Επιμέρους στόχοι: Οι μαθητές να προσδιορίσουν σε ποιον αιώνα ανήκουν τα ιστο-

ρικά γεγονότα που τους δίνονται και να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους για να τα 
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αναπαραστήσουν. Ακόμα, να αποτιμήσουν την αξία τους και να προβληματιστούν για 

τη σημαντικότητά τους. 

Χώρος διεξαγωγής: Σχολική τάξη. 

Υλικά: Φύλλα χαρτιού Α4. 

Περιγραφή:  

Η 6η παρέμβαση, είχε ως στόχο την ενσώματη εξοικείωση των μαθητών με την 

χρονική αλληλουχία των αιώνων και την αντιστοιχία τους με τα ιστορικά γεγονότα που 

διδάχτηκαν. Ο σκοπός ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν σε ποιον αιώνα βρίσκεται το 

καθένα από τα ιστορικά γεγονότα που τους δόθηκε και να διακρίνουν τη χρονική 

απόσταση μεταξύ τους. Η ενσώματη-βιωματική δραστηριότητα, στην οποία κλήθηκαν 

να συμμετάσχουν είναι η εξής: 

6 μαθητές επιλέχθηκαν προκειμένου να αναπαραστήσουν έναν αιώνα, τον οποίον 

ανέγραφαν σε ένα χαρτί και το κρατούσανε μπροστά τους. Οι αιώνες που ανατέθηκαν 

σε καθέναν από τους 6 μαθητές είναι οι εξής: (α) 11ος-8ος αι. π.Χ., (β) 6ος αι., (γ) 5ος αι., 

(δ) 4ος αι., (ε) 3ος αι., (στ.) 2ος αι.  

Από τους υπόλοιπους μαθητές, η δασκάλα, έπρεπε να αναφέρει σε καθέναν 

ξεχωριστά ένα ιστορικό γεγονός και ένας ένας ανάλογα με τον αιώνα στον οποίο ανήκε 

το γεγονός  που του δόθηκε, έπρεπε να εντοπίσει πίσω από ποιόν συμμαθητή του πρέπει 

να σταθεί και να το αναπαραστήσει με το σώμα του.  

Με άλλα λόγια, σκοπός των μαθητών ήταν να εντοπίσουν σε ποιον αιώνα ανήκουν 

τα ιστορικά τους γεγονότα, να σηκωθούν, να σταθούν πίσω από το συμμαθητή τους 

που τον αντιπροσώπευε και να τα αποδώσουν με την κίνηση του σώματός τους. 

Τα ιστορικά γεγονότα που δόθηκαν στους υπόλοιπους 9 μαθητές είναι τα εξής:  

➢ Κάθοδος των Δωριέων (11ος-8ος αι.) 

➢ Νομοθεσία Κλεισθένη (508 π.Χ.) 

➢ Μάχη Μαραθώνα (490 π.Χ.) 

➢ Μάχη Θερμοπυλών (480 π.Χ.) 

➢ Ηγεμονία της Θήβας (371 π.Χ.) 

➢ Εκστρατείες Μ. Αλεξάνδρου (334-323 π.Χ.) 

➢ Πύρρος βασιλιάς της Ηπείρου (280 π.Χ.) 

➢ Η Ελλάδα υπό τους Ρωμαίους (146 π.Χ.) 

➢ Ολυμπιακοί Αγώνες (776 π.Χ.) 
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Αφού όλοι οι μαθητές αντιστοιχήθηκαν με τον αιώνα στον οποίο ανήκαν τα ιστορικά 

γεγονότα που τους δόθηκαν, κλήθηκαν σε ένα τελικό στάδιο, να απονέμουν δύο 

βραβεία, εξηγώντας τον λόγο της επιλογής τους. Το βραβείο του πιο σημαντικού 

ιστορικού γεγονότος κατά τη γνώμη τους και το βραβείο του πιο σημαντικού ιστορικού 

προσώπου.  

 

7η παρέμβαση:  

Σκοπός: Η εξοικείωση με τον παρελθοντικό χρόνο και η σύγκριση με το παρόν μέσα 

από το σώμα και το βίωμα. 

Επιμέρους στόχοι: Οι μαθητές να προσδιορίσουν τον ιστορικό χρόνο και να τον συ-

γκρίνουν με τον παροντικό, να προβληματιστούν σχετικά με τη διαδοχή παρελθόντος-

παρόντος-μέλλοντος, καθώς και να αξιοποιήσουν την κίνηση του σώματός τους για να 

ενσαρκώσουν πρόσωπα και γεγονότα του παρελθόντος και του παρόντος. 

Χώρος διεξαγωγής: Σχολική τάξη 

Υλικά:  Φύλλο χαρτί Α4 

Περιγραφή:  

Σκοπός της παρούσας παρέμβασης, ήταν οι μαθητές ορμώμενοι από παραδείγματα 

της προσωπικής τους ζωής (βιώματα, εμπειρίες του παρελθόντος, σύγκριση παρελθό-

ντος-παρόντος), να επεξεργαστούν την έννοια της αλλαγής και της διαδοχής των γεγο-

νότων του χρόνου μέσω μίας βιωματικής-ενσώματης προσέγγισης. 

Στην έβδομη λοιπόν παρέμβαση, ζητήθηκε από τα παιδιά να αναφέρουν τι σημαίνει 

για εκείνα ο ιστορικός χρόνος και πως τον αντιλαμβάνονται. Αφού ο ιστορικός χρόνος 

προσδιορίστηκε με λεκτικό τρόπο, ζητήθηκε να προσδιοριστεί ο παροντικός χρόνος 

και έγινε η μεταξύ τους σύγκριση. 

Ο Σόλωνας, ο Κλεισθένης, ο Πύρρος, είναι πρόσωπα του παρελθόντος, γιατί τα 

αναφέρουμε όμως στον παροντικό χρόνο; Ποια είναι η σημασία του ιστορικού χρόνου 

και το αντίκτυπό του στο παρόν; Ποιο είναι το δικό μας παρόν και πως μπορεί να 

επηρεάσει το μέλλον; Οι μαθητές, κλήθηκαν να δώσουν απάντηση για τη 
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σπουδαιότητα των ιστορικών προσώπων του παρελθόντος και για τη σπουδαιότητα του 

παρόντος και του μέλλοντος. 

Η συζήτηση η οποία εξελίχθηκε, βασίστηκε σε ερωτήσεις, που προήλθαν με αφορμή 

τα ιστορικά πρόσωπα και τα ιστορικά γεγονότα που καταγράφηκαν στη χρονογραμμή, 

την οποία δημιούργησαν τα παιδιά στις παρεμβάσεις 1 έως 5. Η περίοδος δηλαδή που 

αναφερόμαστε εκτείνεται από τα αρχαϊκά χρόνια μέχρι τα ελληνιστικά. Σε ορισμένες 

από τις ερωτήσεις που ακολουθούν, τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν αξιοποιώντας 

την κίνηση του σώματός τους. Οι ερωτήσεις που τους τέθηκαν είναι οι εξής: 

➢ Πως πιστεύετε πως ζούσαν τα παιδιά εκείνης της εποχής (κυρίως αρχαϊκής και 

κλασικής περιόδου); Ποιες ήταν οι ανησυχίες τους; 

➢ Θα μπορούσατε να αναπαραστήσετε τους μαθητές της εποχής ή τις συνήθειες τους 

με το σώμα σας (λόγος και κίνηση);  

➢ Τα παιδιά που ζουν εν καιρώ πολέμων σε τι διαφέρουν από τα παιδιά που ζουν εν 

καιρώ ειρήνης; Μπορείτε να αναπαραστήσετε σκηνές από την καθημερινή ζωή εν 

καιρώ πολέμου και εν καιρώ ειρήνης; 

➢ Ποια είναι η δική σας καθημερινότητα σήμερα; Σε αυτό το σημείο ζητήθηκε από 

τους μαθητές να αναπαραστήσουν μέσω μίμησης είτε την αγαπημένη τους 

δραστηριότητα, είτε μία δραστηριότητα που πιστεύουν ότι θα είχαν τα παιδιά 

εκείνης της εποχής. 

➢ Θυμάστε κάποια αστεία στιγμή σας από τότε που ήσασταν μικροί; 

➢ Πως φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 10-20 χρόνια από τώρα; Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ένα φύλλο χαρτί για να καταγράψετε τις σκέψεις σας ή να τις 

μοιραστείτε απευθείας με τους συμμαθητές σας. 

 

8η παρέμβαση:  

 

Σκοπός: Η κατανόηση και η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της γενιάς και την 

αίσθηση της διάρκειας μέσω της αξιοποίησης του σώματος και του βιώματος, καθώς 

και η ταξινόμηση στοιχείων με βάση τις χρονολογικές τους ενδείξεις. 

Επιμέρους στόχοι: Οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της γενιάς, να προβληματι-

στούν για τις διαφορές στη νοοτροπία των γενεών, να ταξινομήσουν τις γενιές που τους 

δίνονται με βάση τις χρονολογικές τους ενδείξεις και να αναπαραστήσουν με το σώμα 

τους πρόσωπα της δικιάς τους γενιάς ή άλλων γενεών. 
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Χώρος διεξαγωγής: Σχολική τάξη. 

Υλικά: Φύλλα χαρτιού Α4. 

Περιγραφή:  

Στην 8η παρέμβαση, εστιάζουμε τη προσοχή μας στην έννοια της γενιάς. Σκοπός 

ήταν η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της γενιάς, τη διαφορά στις νοοτροπίες 

των γενεών με το πέρασμα του ιστορικού χρόνου, την ανάπτυξη της αίσθησης της διάρ-

κειας, καθώς και την επεξεργασία και ταξινόμηση στοιχείων με βάση τις χρονολογικές 

τους ενδείξεις. 

Οι μαθητές στην παρούσα δραστηριότητα, χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Η κάθε ομάδα 

αποτελούνταν από 5 μαθητές και εκπροσωπούσε ένα από τα μέλη μιας οικογένειας. Η 

πρώτη ομάδα ανήκε στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα μ.Χ. και εκπροσωπούσε τον 

παππού και την γιαγιά. Η δεύτερη ομάδα ανήκε στο δεύτερο μισό του 20 ου αιώνα και 

εκπροσωπούσε τη μαμά και τον μπαμπά. Η τρίτη ομάδα ανήκε στον 21ο αιώνα και 

εκπροσωπούσε τα παιδιά. Με άλλα λόγια, η κάθε ομάδα αντιπροσώπευε μία 

συγκεκριμένη γενιά. Αφού οι μαθητές έβαλαν σε ένα χαρτί σε χρονική σειρά τις γενιές 

που τους δόθηκαν, κλήθηκαν να αναπαραστήσουν μιμητικά με το σώμα τους (κίνηση 

και λόγος), τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο παππούς, η γιαγιά, η μαμά, ο μπαμπάς, τα 

αδέρφια κτλ. Το κάθε παιδί δηλαδή από την ομάδα, επέλεξε ένα μέλος της οικογένειάς 

του και το μιμήθηκε εξηγώντας τον λόγο που επέλεξε το συγκεκριμένο άτομο και 

επισημαίνοντας τα σημεία που το διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες γενιές.  

Με άλλα λόγια, τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν εάν εντοπίζουν κάποιες 

διαφορές ή ομοιότητες στη συμπεριφορά της γενιάς των γονέων από τη γενιά των 

παππούδων, εάν εντοπίζουν κάποιες διαφορές ή ομοιότητες στη συμπεριφορά των 

γονέων, των παππούδων και των ίδιων και εάν θεωρούν ότι στη συμπεριφορά του κάθε 

προσώπου παίζει ρόλο η ηλικία και με ποιον τρόπο. 

 

9η παρέμβαση:  

Σκοπός: Η εξοικείωση με τις εποχές και τα επαγγέλματα της αρχαϊκής-κλασικής και 

της σύγχρονης εποχής μέσω της αξιοποίησης των σωματικών αναπαραστάσεων. 
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Επιμέρους στόχοι: Οι μαθητές να αποτιμήσουν τη σπουδαιότητα των εποχών του πα-

ρελθόντος και  να αναπαραστήσουν με το σώμα τους επαγγέλματα της αρχαίας και 

της σύγχρονης εποχής. 

Χώρος διεξαγωγής: Σχολική τάξη. 

Υλικά: Φύλλο χαρτί Α4. 

Περιγραφή:  

Η 9η παρέμβαση, είχε ως στόχο να παρακινήσει τους μαθητές να κάνουν εκτιμή-

σεις σχετικά με το χρόνο και, να γνωρίσουν ορισμένες εποχές του παρελθόντος μέσα 

από έναν πιο ενσώματο-βιωματικό τρόπο. 

Στην αρχή της παρέμβασης, ρωτήσαμε τα παιδιά εάν θα ήθελαν να κάνουν ένα 

ταξίδι πίσω στον χρόνο. Κρατώντας ένα χαρτί που αντιπροσώπευε μία μηχανή του 

χρόνου και περνώντας από χέρι σε χέρι, ο κάθε μαθητής ανέφερε σε ποια εποχή θα 

ήθελε να βρεθεί και γιατί, με ποια πρόσωπα θα ήθελε να συνομιλήσει και τι θα 

ρωτούσαν τους ανθρώπους εκείνης της εποχής. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές κλήθηκαν να μιμηθούν μέσω σωματικής αναπαράστασης 

επαγγέλματα της τότε εποχής (π.Χ.) και της σημερινής εποχής (μ.Χ.) και να 

συζητήσουν σχετικά με το ποιο αυτά τα επαγγέλματα θα ήθελαν να ακολουθήσουν και 

γιατί. Τα ενδεικτικά επαγγέλματα που τους δόθηκαν, προήλθαν με αφορμή τα 

κεφάλαια 8,9,22 και 24 του σχολικού βιβλίου. Τα επαγγέλματα αυτά είναι τα εξής: 

➢ Ξυλοκόπος 

➢ Δικαστής (τότε και τώρα) 

➢ Γεωργός 

➢ Ψαράς 

➢ Κυνηγός 

➢ Υλοτόμος (Οι υλοτόμοι έκοβαν τα δέντρα στα δάση) 

➢ Αγγειοπλάστες 

➢ Ιατροδιδάσκαλοι 

➢ Έμποροι 

➢ Ρήτορες 

➢ Παιδαγωγοί 
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10η παρέμβαση:  

Σκοπός: Συνολική ανακεφαλαίωση και αποτίμηση των χρονικών εννοιών και των ιστο-

ρικών γεγονότων που διδάχτηκαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, καθώς 

και ανακεφαλαιωτική ταξινόμηση των ιστορικών γεγονότων μέσω της αξιοποίησης του 

σώματος. 

Επιμέρους στόχοι: Οι μαθητές να ανακαλέσουν στη μνήμη τους βασικές χρονικές έν-

νοιες (αιώνας, γενιά) και τη σημασία τους, να λάβουν μέρος σε μια ανακεφαλαιωτική 

ενσώματη δραστηριότητα με βάση τα ιστορικά γεγονότα της χρονογραμμής και να α-

ξιολογήσουν συνολικά τη διαδικασία της παρέμβασης. 

Χώρος διεξαγωγής: Σχολική τάξη. 

Υλικά: Μπαλόνια. 

Περιγραφή: 

Στην δέκατη και τελευταία παρέμβαση, έγινε μία συνολική ανακεφαλαίωση της δια-

δικασίας της παρέμβασης, προκειμένου να παρατηρήσουμε αν τα παιδιά έχουν αλλάξει 

τον τρόπο που προσεγγίζουν το μάθημα και αν έχουν κατανοήσει εις βάθος τις χρονικές 

έννοιες και εν γένει τον ιστορικό χρόνο.  Σκοπός ήταν να εντοπίσουμε πως βίωσαν 

αυτή την εμπειρία και αν τους βοήθησε στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου ή αν 

τους έδωσε παραπάνω κίνητρο για μάθηση.  

Σε πρώτη φάση, πριν τη συνολική ανακεφαλαίωση, τα παιδιά έλαβαν μέρος σε μια 

τελευταία ενσώματη δραστηριότητα που αφορούσε τα ιστορικά γεγονότα που είχαν 

διδαχτεί στη χρονογραμμή. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά  άρχισαν να κινούνται ελεύ-

θερα στον χώρο με έναν ελεύθερο τρόπο κίνησης. Στη συνέχεια, η δασκάλα άφησε 

ελεύθερα κίτρινα, κόκκινα και πράσινα μπαλόνια, το καθένα από τα οποία έγραφε στο 

μπροστινό μέρος ένα ιστορικό γεγονός. Με το σήμα της δασκάλας, τα παιδιά έπρεπε 

να τρέξουν, να αρπάξουν ένα μπαλόνι, να σχηματίσουν τριάδες και να τοποθετήσουν 

τα ιστορικά γεγονότα από πάνω προς τα κάτω από το πιο παλαιό μέχρι το πιο πρό-

σφατο. Με το επόμενο σήμα της δασκάλας, οι ομάδες έπρεπε να αλλάξουν και να σχη-

ματιστούν νέες τριάδες με άλλη εντολή. Στο τέλος, οι μαθητές άφησαν όλα τα μπαλόνια 

κάτω, βάζοντας τα ιστορικά γεγονότα από το πιο πρόσφατο στο πιο παλαιό πηγαίνο-

ντας από τα αριστερά προς τα δεξιά. 
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Τέλος, ακολούθησε μια ανακεφαλαιωτική συζήτηση με τους μαθητές, όπου έγινε 

μια συνολική αποτίμηση της παρέμβασης και τους δόθηκε η ευκαιρία να πουν τη 

γνώμη τους για τον διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής αυτών των 10 μαθημάτων. 

 

4.9 Ανάλυση των δεδομένων 

 

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στο pre test και στο post test καταγράφηκαν 

και αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Το στάδιο της επεξεργασίας και 

της ανάλυσης των δεδομένων, αποτέλεσε ένα αρκετά απαιτητικό μέρος της εργασίας, 

καθώς συλλέξαμε τόσο ποσοτικά δεδομένα από το ερωτηματολόγιο, όσο και ποιοτικά 

δεδομένα από την παρατήρηση και το ημερολόγιο, συγκεντρώνοντας ένα μεγάλο όγκο 

πληροφοριών.  

Σε πρώτο στάδιο, επεξεργαστήκαμε το ερωτηματολόγιο που δόθηκε πριν από την 

παρέμβαση στους μαθητές (pre-test). Αφού βαθμολογήσαμε κάθε σωστή απάντηση 

βάζοντας 1 βαθμό και κάθε λάθος 0, δημιουργήσαμε ένα αρχείο excel, στο οποίο 

οργανώσαμε τα δεδομένα μας σε αντίστοιχα γραφήματα. Το κάθε ερώτημα δηλαδή, 

παρέπεμπε στο αντίστοιχο γράφημα. Το ίδιο συνέβη και με τα δεδομένα που συλλέξαμε 

από το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές μετά την παρέμβαση (post-test). 

Στη συνέχεια, για κάθε ερώτηση ενώσαμε τα δεδομένα από τα δύο ερωτηματολόγια 

και συνθέσαμε συγκριτικά διαγράμματα ώστε να εντοπίσουμε εάν υπήρξε αλλαγή τόσο 

στην ψυχολογική όσο και στην γνωστική προσέγγιση του μαθήματος εκ μέρους των 

παιδιών πριν και μετά το πέρας της παρέμβασης. 

Έπειτα, προκειμένου να απαντήσουμε στα ερευνητικά μας ερωτήματα, χρειάστηκε 

να συνεξετάσουμε την ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου, τις απαντήσεις 

δηλαδή των ερωτηματολογίων, τις σημειώσεις από το ημερολόγιο που κρατήθηκε κατά 

τη διάρκεια των διδασκαλιών, καθώς και τις εντυπώσεις από τη παρατήρηση του 

ερευνητή και τη γενική συζήτηση που έκανε με τους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, για 

να απαντήσουμε σε κάθε ερευνητικό ερώτημα, ανατρέχαμε στην αντίστοιχη ερώτηση 

του ερωτηματολογίου και στην αντίστοιχη άσκηση της παρέμβασης. 

Ύστερα, έχοντας λάβει υπόψη τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου και 

διαβάζοντας τις αναλυτικές σημειώσεις που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης, επιχειρήσαμε να εντοπίσουμε και να ερμηνεύσουμε την απάντηση που 

αφορούσε το εκάστοτε ερευνητικό ερώτημα. 
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Με βάση λοιπόν, το ερωτηματολόγιο και το ημερολόγιο που κρατήθηκε μέσω της 

παρατήρησης, σχηματίστηκε μία συνολική εικόνα για τα ερωτήματα που είχαμε θέσει 

ως κεντρικό πυρήνα της έρευνάς μας και εξαγάγαμε ένα καθολικό συμπέρασμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1. Αποτελέσματα έρευνας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής παρέμβασης 

που πραγματοποιήσαμε στα παιδιά της Δ’ Δημοτικού. Τα αποτελέσματα αυτά, 

προέκυψαν ύστερα από τη μελέτη και στατιστική ανάλυση των απαντήσεων που 

έδωσαν οι μαθητές στη διερευνητική και την τελική δοκιμασία (pre-test και post-test), 

καθώς και από την ανάλυση των σημειώσεων που κρατήθηκαν στην τάξη, κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. 

H ανάλυση των δεδομένων έγινε με τo πρόγραμμα ανοικτού κώδικα Στατιστικής 

επεξεργασίας SPSS. Η δημιουργία των πινάκων και γραφημάτων έγινε στο LibreOffice 

- Calc v7.0.0. 

5.2 Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

 

 Προκειμένου να γίνει η σύγκριση των δύο τάξεων παρακάτω ακολουθεί η 

συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των pre-test και των post-test της ομάδας 

ελέγχου και της πειραματικής ομάδας, με έλεγχο t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα.  

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτημάτων που αφορούν τη στάση των 

μαθητών ως προς το μάθημα, τα οποία ήταν σε κλίμακα Likert, μετατρέψαμε τις 

απαντήσεις σε αριθμούς από το 1 έως το 5 (καθόλου: 1, ελάχιστα: 2, μέτρια: 3, αρκετά: 

4, πάρα πολύ: 5), στην περίπτωση που η ερώτηση είχε θετικό πρόσημο, ενώ στην 

περίπτωση που η ερώτηση είχε αρνητικό πρόσημο, οι απαντήσεις μετατράπηκαν σε 

αριθμούς από το 5 έως το 1 (καθόλου: 5, ελάχιστα: 4, μέτρια: 3, αρκετά: 2, πάρα πολύ: 

5).  

 

1. Αποτελέσματα στα ερωτήματα που αφορούν τη στάση των μαθητών απέναντι 

στο μάθημα της Ιστορίας 

 

1.1. Αποτελέσματα για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα στα 

ερωτήματα που αφορούν τη στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα της 

Ιστορίας , πριν από την εφαρμογή της παρέμβασης:  
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Όπως προκύπτει από τον έλεγχο t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα, η ομάδα 

ελέγχου αντιμετωπίζει με περισσότερο θετικό τρόπο (32.3333) το μάθημα της ιστορίας 

σε σχέση με την πειραματική ομάδα (29.9333). Διαφορά που σύμφωνα με τον έλεγχο 

ομοιογένειας,  επειδή η p-value είναι 0.177, η μηδενική υπόθεση ότι, οι δύο ομάδες δεν 

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά τη στάση των μαθητών στο μάθημα της 

Ιστορίας, γίνεται αποδεκτή σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05.  

Οι δύο ομάδες πειραματική και ελέγχου δηλαδή, δεν έχουν σημαντική στατιστική 

διαφορά μεταξύ τους ως προς τη στάση τους στο μάθημα της Ιστορίας πριν την 

εφαρμογή της παρέμβασης, γεγονός που αποδεικνύει την ομοιογένειά τους.  

  

1.2 Αποτελέσματα για την ομάδα ελέγχου στα ερωτήματα που αφορούν τη στάση των 

μαθητών στο μάθημα της Ιστορίας, πριν και μετά από την εφαρμογή της 

παρέμβασης:  
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα που προέκυψε από τον έλεγχο t-test για 

δύο ανεξάρτητα δείγματα, η ομάδα ελέγχου στην πρώτη μέτρηση αντιμετώπιζε με 

περισσότερο θετικό τρόπο (μέση τιμή αθροίσματος: 32.3333) το μάθημα της ιστορίας 

σε σχέση με την δεύτερη μέτρηση (μέση τιμή αθροίσματος: 31.2). Η ομάδα αυτή δεν 

συμμετείχε στη διδακτική παρέμβαση.  

Σχετικά με τον έλεγχο ομοιογένειας, επειδή η p-value είναι 0.372, η μηδενική 

υπόθεση ότι, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση τιμή της στάσης 

των μαθητών της ομάδας ελέγχου στο μάθημα της Ιστορίας πριν και μετά από την 

εφαρμογή της παρέμβασης, γίνεται αποδεκτή σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05. 

Δηλαδή, τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, τα οποία δεν συμμετείχαν στη διδακτική 

παρέμβαση, δεν παρατηρήθηκε να μεταβάλουν στον τρόπο αντιμετώπισης του 

μαθήματος της Ιστορίας πριν και μετά το πέρας της παρέμβασης. 

 

1.3 Αποτελέσματα για την πειραματική ομάδα στα ερωτήματα που αφορούν τη στάση 

των μαθητών στο μάθημα της Ιστορίας, πριν και μετά από την εφαρμογή της 

παρέμβασης:  

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα που έδωσε ο έλεγχος t-test για δύο 

ανεξάρτητα δείγματα, η πειραματική ομάδα στην πρώτη μέτρηση αντιμετώπιζε με 

λιγότερο θετικό τρόπο (μέση τιμή αθροίσματος: 29.9333) το μάθημα της ιστορίας σε 

σχέση με την δεύτερη μέτρηση (μέση τιμή αθροίσματος: 31.8).  
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Σχετικά με τον έλεγχο ομοιογένειας, επειδή η p-value είναι 0.316, η μηδενική 

υπόθεση ότι,  δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση τιμή της στάσης 

των μαθητών της πειραματικής ομάδας στο μάθημα της Ιστορίας πριν και μετά από την 

εφαρμογή της παρέμβασης, γίνεται αποδεκτή σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Η 

αξιοποίηση δηλαδή της χρονογραμμής, αλλά και των σωματικών αναπαραστάσεων, 

φαίνεται πως δεν μετέβαλαν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο που τα παιδιά 

αντιμετώπισαν το μάθημα της Ιστορίας. 

  

2. Αποτελέσματα στα ερωτήματα γνωστικής φύσης 

 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων στα ερωτήματα γνωστικής φύσης αθροίσαμε 

τις απαντήσεις των μαθητών δίνοντας ένα (1) βαθμό για κάθε σωστή απάντηση και 

μηδέν (0) βαθμό για κάθε λάθος απάντηση.  

2.1. Αποτελέσματα για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα στα 

ερωτήματα γνωστικής φύσης, πριν από την εφαρμογή της παρέμβασης:  

 

 

 

 

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα, η ομάδα 

ελέγχου (5.0667) και η πειραματική ομάδα (5) έχουν περίπου την ίδια απόδοση στις 

ερωτήσεις γνωστικής φύσης.  

Σχετικά με τον έλεγχο ομοιογένειας, επειδή η p-value είναι 0.899, η μηδενική 

υπόθεση ότι, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση τιμή γνωστικής 
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απόδοσης ανάμεσα στους μαθητές της ομάδας ελέγχου και τους μαθητές της 

πειραματικής ομάδας πριν από την εφαρμογή της παρέμβασης, γίνεται αποδεκτή σε 

επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Οι μαθητές δηλαδή και των δύο ομάδων, φαίνεται σε 

γνωστικό επίπεδο να έχουν αντίστοιχες αποδόσεις στο μάθημα της Ιστορίας, γεγονός 

που αποδεικνύει την ομοιογένειά τους.  

 

2.2. Αποτελέσματα για την ομάδα ελέγχου στα ερωτήματα γνωστικής φύσης, πριν 

και μετά από την εφαρμογή της παρέμβασης:  

 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα που προέκυψε από τον έλεγχο t-test για 

δύο ανεξάρτητα δείγματα, η ομάδα ελέγχου στην πρώτη μέτρηση είχε μικρότερη 

γνωστική απόδοση (5.0667) στο μάθημα της ιστορίας σε σχέση με την δεύτερη 

μέτρηση (5.4). Η ομάδα αυτή δεν συμμετείχε στη διδακτική παρέμβαση. Η μικρή αυτή 

άνοδος στη γνωστική απόδοση μπορεί να σχετίζεται με την εμπέδωση ορισμένων 

γνώσεων κατά το χρονικό διάστημα από την πρώτη έως τη δεύτερη μέτρηση.   

Σχετικά με τον έλεγχο ομοιογένειας, επειδή η p-value είναι 0.485, η μηδενική 

υπόθεση ότι, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση τιμή γνωστικής 

απόδοσης για τους μαθητές της ομάδας ελέγχου πριν και μετά από την εφαρμογή της 

διδακτικής παρέμβασης, γίνεται αποδεκτή σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05.  

Επομένως, οι μαθητές της ομάδας ελέγχου, μετά το πέρας της παρέμβασης, δεν 

σημείωσαν στατιστικά σημαντική βελτίωση όσον αφορά το γνωστικό τους επίπεδο. 
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2.3. Αποτελέσματα για την πειραματική ομάδα στα ερωτήματα γνωστικής φύσης, 

πριν και μετά από την εφαρμογή της παρέμβασης:  

 

 

 

 

 

Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας που προέκυψε από τον έλεγχο t-test για δύο 

ανεξάρτητα δείγματα, η πειραματική ομάδα στην πρώτη μέτρηση είχε πολύ μικρότερη 

γνωστική απόδοση (5) στο μάθημα της ιστορίας σε σχέση με την δεύτερη μέτρηση 

(6.5333). Η ομάδα αυτή συμμετείχε στη διδακτική παρέμβαση, οπότε μπορούμε με 

ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι η μεγάλη αυτή άνοδος στη γνωστική απόδοση των 

μαθητών οφείλεται στην εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης. 

Σχετικά με τον έλεγχο ομοιογένειας, επειδή η p-value είναι 0.005, η μηδενική 

υπόθεση ότι, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση τιμή γνωστικής 

απόδοσης για τους μαθητές της πειραματικής ομάδας πριν και μετά από την εφαρμογή 

της διδακτικής παρέμβασης, δεν γίνεται αποδεκτή σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05.  

Επομένως, συμπεραίνουμε πως η αξιοποίηση της χρονογραμμής και των σωματικών 

αναπαραστάσεων, επέφεραν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στη μέση τιμή 

γνωστικής απόδοσης για τους μαθητές της πειραματικής ομάδας πριν και μετά από την 

εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης. 

 

5.3 Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής της πειραματικής παρέμβασης 

 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο, παρουσιάζονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη 

διάρκεια των παρεμβάσεων της έρευνάς μας, όπως προέκυψαν από την παρατήρηση, 
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τις σημειώσεις και το ημερολόγιο που κρατήθηκαν από την ερευνήτρια στην τάξη της 

πειραματικής ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από την παρέμβαση έγινε μία 

πρώτη συνάντηση με τους μαθητές, στην οποία τους εξηγήθηκε ο σκοπός της έρευνας 

και η διαδικασία, προκειμένου να πάρουμε τη συγκατάθεσή τους, εκτός της 

συγκατάθεσης των γονέων. Σε αυτή την πρώτη συνάντηση, δόθηκε το ερωτηματολόγιο 

πριν την εφαρμογή της παρέμβασης (pre-test), το οποίο οι μαθητές και των δύο ομάδων 

συμπλήρωσαν με ευχαρίστηση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να συναντήσουν 

κάποια δυσκολία κατανόησης των ερωτήσεων. 

1η διδασκαλία: 

Η 1η παρέμβαση, αφορούσε την κατανόηση και την επεξεργασία του λεξιλογίου του 

χρόνου στο μάθημα της Ιστορίας. Στην αρχή του μαθήματος, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει 

μία συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας, αλλά και με τις 

μονάδες μέτρησης του χρόνου, προκειμένου να αντιληφθούμε το επίπεδο των γνώσεών 

τους αλλά και τη διάθεσή τους σχετικά με το μάθημα. Κατά την αρχική αυτή συζήτηση, 

παρατηρήθηκε ένα μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο προερχόταν εξίσου και από τα δύο 

φύλα. 

 Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους μαθητές και οι απαντήσεις τους 

είναι οι εξής: 

➢ Σας αρέσει το μάθημα της Ιστορίας; 

Απαντήσεις μαθητών: «Μου αρέσει πολύ», «Είναι λίγο δύσκολο αλλά μου αρέσει», 

«Δεν μου αρέσει πάρα πολύ», «Μου αρέσει αλλά όχι τόσο όσο τα μαθηματικά», «Το 

λατρεύω». 

➢ Θεωρείτε ότι είναι ένα δύσκολο μάθημα; 

Απαντήσεις μαθητών: «Ναι», «Όχι, καθόλου», «Είναι αρκετά», «Όχι δεν είναι 

δύσκολο», «Όχι πολύ», «Είναι λιγάκι δύσκολο». 

➢ Θεωρείτε ότι είναι ένα ενδιαφέρον μάθημα; 

Απαντήσεις μαθητών: «Είναι ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για τους πολέμους», «Ναι γιατί 

μοιάζει με παραμύθι», «Ναι, μαθαίνουμε πράγματα», «Είναι ενδιαφέρον αλλά μου 

αρέσουν πιο πολύ τα μαθηματικά». 

➢ Τι θα αλλάζατε στον τρόπο που διδάσκεται η Ιστορία; 

Απαντήσεις μαθητών: «Τίποτα», «Μου αρέσει αλλά θα ήθελα να μπορώ να μιλάω και 

με τους φίλους μου», «Θα ήθελα να μπορούσα να μιλάω», «Δεν θα άλλαζα κάτι αλλά 

θα ήθελα να δω την ιστορία από κοντά», «Δεν μου αρέσουν τα βιβλία πολύ αλλά η 

δασκάλα μας μιλάει ωραία». 
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➢ Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη «χρόνος»; 

Απαντήσεις μαθητών: «Οι μέρες», «Χρόνια», «Μήνες», «Τα χρόνια», «Το παρελθόν 

και το τώρα», «η ώρα». 

➢ Ο χρόνος είναι κάτι που μετριέται; 

Απαντήσεις μαθητών: Ένας μαθητής σήκωσε το χέρι του και απάντησε πως ο χρόνος 

μετριέται σε λεπτά. 

➢ Έχει σχέση ο χρόνος με την Ιστορία;  

Απαντήσεις μαθητών: «Nαι μιλάει για το παρελθόν», «Ναι εκεί είναι παλιοί 

άνθρωποι», «Ναι μας μιλάει για παλιά χρόνια». 

➢ Ποιους αιώνες διδαχτήκατε έως τώρα στο μάθημα της Ιστορίας; 

Απαντήσεις μαθητών: «Τα αρχαία χρόνια», «Τον Μ. Αλέξανδρο», «Όταν ζούσαν οι 

αρχαίοι». 

➢ Γνωρίζετε τι είναι ο αιώνας, η δεκαετία και η χιλιετία; 

Απαντήσεις μαθητών: «Είναι 100, 10 χρόνια και 1.000», «Είναι τα χρόνια», «100, 10, 

1000 χρόνια». 

➢ Μήπως γνωρίζετε τη διαφορά ανάμεσα στα π.Χ. και τα μ.Χ. χρόνια; 

Απαντήσεις μαθητών: Ένα κορίτσι σήκωσε το χέρι της και είπε ότι είναι η γέννηση του 

Χριστού. 

Μετά από το ευχάριστο και ομαδικό κλίμα που δημιουργήθηκε μέσω της 

συζήτησης, οι μαθητές, έβγαλαν ένα φύλλο χαρτί Α4 και  σχεδίασαν τη χρονογραμμή, 

επάνω στην οποία θα κλίνονταν από την επόμενη παρέμβαση να τοποθετούν με 

χρονική αλληλουχία τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα που διδάχτηκαν. 

 Οι μαθητές δεν γνώριζαν τι σημαίνει χρονογραμμή και έπρεπε να δοθούν 

διευκρινίσεις. Εξηγήθηκε λοιπόν πως η χρονογραμμή είναι μια γραμμή την οποία θα 

σχεδιάσουν στο χαρτί τους και θα τοποθετήσουν τα ιστορικά γεγονότα που έχουν 

διδαχτεί στο μάθημα της Ιστορίας με σωστή χρονολογική σειρά. Τα γεγονότα θα 

τοποθετούνταν από το παλαιότερο στο νεότερο, πηγαίνοντας από τα αριστερά προς τα 

δεξιά.  

Σε αυτό το σημείο, δόθηκε και ένα παράδειγμα. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνήτρια 

σχεδίασε στον πίνακα μια γραμμή, βάζοντας στη δεξιά άκρη το σημείο μηδέν για να 

διαχωρίσει τα π.Χ. και τα μ.Χ. χρόνια και εξήγησε στα παιδιά πως αν τους δινόταν ως 

χρονολογία το 500 π.Χ. και το 400 π.Χ., θα έπρεπε να τοποθετήσουν πίσω από το 

σημείο 0, αριστερά το 500 π.Χ. και δεξιά το 400 π.Χ., με σωστή χρονολογική σειρά 

γιατί τα π.Χ. χρόνια χαρακτηρίζονται από αντίστροφη μέτρηση. 
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Οι 15 μαθητές της πειραματικής ομάδας, λόγω του ότι δεν ήταν εξοικειωμένοι ξανά 

με κάποια αντίστοιχη δραστηριότητα, στην αρχή δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τι 

πρέπει να κάνουν, όμως με τη καθοδήγηση της ερευνήτριας, συνειδητοποίησαν τι είναι 

αυτό το οποίο κατασκευάζουν και πού επρόκειτο να τους χρησιμεύσει. Εξηγήθηκε 

δηλαδή, ότι πάνω στη χρονογραμμή θα σημειωθούν τα πιο σημαντικά ιστορικά 

γεγονότα που διδάχτηκαν στο μάθημα της Ιστορίας, με χρονική σειρά, προκειμένου τα 

παιδιά να βοηθηθούν τόσο στην κατανόηση της χρονικής αλληλουχίας των γεγονότων, 

όσο και στον εντοπισμό της αιτιατικής τους διασύνδεσης. 

 

2η διδασκαλία: 

Η 2η παρέμβαση, εστίαζε την προσοχή της στη καταγραφή ορισμένων ιστορικών 

γεγονότων του μαθήματος επάνω στη χρονογραμμή, με σκοπό την κατανόηση της 

χρονικής αλληλουχίας των ιστορικών γεγονότων και την εξοικείωση με την έννοια του 

π.Χ. αιώνα. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά άνοιξαν το φύλλο επάνω στο οποίο είχαν 

κατασκευάσει τη χρονογραμμή τους και τους δόθηκαν τα εξής ιστορικά γεγονότα για 

να τα τοποθετήσουν στη σωστή χρονική σειρά: 

➢ 11ος – 8ος αι.π.Χ. : Κάθοδος των Δωριέων- ελληνικές αποικίες. 

➢ 508 π.Χ.: Nομοθεσία Κλεισθένη 

➢ 776 π.Χ.: Πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες 

➢ 590 π.Χ.: Νομοθεσία του Σόλωνα 

Σε αυτή τη παρέμβαση, παρατηρήθηκε πως οι μαθητές ήταν ελαφρώς αμήχανοι 

εξαιτίας του ότι δεν θυμόντουσαν ακριβώς τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων και 

αγχώθηκαν πως θα εξεταστούν πάνω σε αυτό. Η δασκάλα και η ερευνήτρια για ακόμα 

μία φορά τους καθησύχασαν λέγοντάς τους πως δεν θα βαθμολογηθούν και τους 

βοήθησαν, κάνοντας μία σύντομη αναδρομή και στα 4 αυτά ιστορικά γεγονότα.  

Αφού πρώτα οι μαθητές άνοιξαν τα βιβλία τους και θυμήθηκαν το περιεχόμενο των 

συγκεκριμένων ιστορικών γεγονότων, προχωρήσαμε σε ερωτήσεις. Στην ερώτηση, 

πώς μετράμε τον χρόνο στα π.Χ. χρόνια, οι μαθητές φάνηκαν προβληματισμένοι, αλλά 

ένα κορίτσι σήκωσε το χέρι της και ανέφερε πως ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Η 

επόμενη ερώτηση προκειμένου να βοηθηθούν, ήταν σε ποιον αιώνα ανήκει το 508 π.Χ. 

και το 590 π.Χ. Δύο μαθητές, απάντησαν πως ανήκουν στον 5ο αιώνα π.Χ. και 

ορισμένοι φάνηκαν να συμφωνούν γνέφοντας καταφατικά. Ωστόσο, ένα αγόρι είπε πως 

ανήκει στον 6ο αιώνα και έτσι διχάστηκαν. Ορισμένοι έλεγαν πως ανήκει στον 5ο αιώνα 

και οι υπόλοιποι στον 6ο. Σε αυτό το σημείο, διευκρινίστηκε από την δασκάλα πως το 



105 
 

σωστό ήταν ο 6ος αιώνας και δεν θα έπρεπε να μπερδεύονται από το νούμερο «5» 

μπροστά από τη χρονολογία. Το ίδιο ίσχυε και για το 776 π.Χ., το οποίο ανήκει στον 

8ο αιώνα. 

Έχοντας λάβει αυτές τις δύο διευκρινιστικές απαντήσεις, οι μαθητές φάνηκαν πιο 

πρόθυμοι να τοποθετήσουν τα ιστορικά γεγονότα. Αν και κάποιοι μαθητές έκαναν 

λάθη, τελικά κατάφεραν να φτάσουν όλοι με τη βοήθεια της δασκάλας και της 

ερευνήτριας στη σωστή τοποθέτηση των γεγονότων. Φάνηκε πως η τάξη ήταν κάπως 

ανήσυχη και είχε δυσκολευτεί, όμως μετά τη τοποθέτηση των γεγονότων οι μαθητές 

χάρηκαν που τα κατάφεραν. Επομένως η μορφή της χρονογραμμής με βάση τα 

ιστορικά γεγονότα που είχαν καταγράψει τα παιδιά ήταν η εξής: (α) 11ος- 8ος αι., (β) 

776 π.Χ., (γ) 590 π.Χ., (δ) 508 π.Χ. 

Μετά από αυτή την πρώτη επαφή με τη χρονογραμμή, η δεύτερη παρέμβαση, 

τελείωσε με μία σχετική συζήτηση για τον τρόπο επιλογής των γεγονότων, 

υπενθυμίζοντας παράλληλα για μία ακόμα φορά πως οι π.Χ. αιώνες χαρακτηρίζονται 

από την αντίστροφη μέτρηση. Οι μαθητές ανέφεραν πως είχαν καταλάβει για την 

αντίστροφη μέτρηση και τόνισαν πως επέλεξαν τα γεγονότα με βάση το μεγαλύτερο 

προς το μικρότερο.  

Πάντως αν και η πρώτη τοποθέτηση των γεγονότων στη χρονογραμμή, ήταν μία 

δύσκολη και πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους τους μαθητές εξαιτίας της έλλειψης 

εξοικείωσης, φάνηκε να κατανόησαν την έννοια και τη σημασία των αιώνων, κάτι το 

οποίο επρόκειτο να γίνει και πιο κατανοητό στις επόμενες παρεμβάσεις. 

 

3η διδασκαλία: 

Οι μαθητές, λίγο ανήσυχοι από την προηγούμενη παρέμβαση με την εξοικείωση της 

χρονογραμμής, περίμεναν με αγωνία τα νέα ιστορικά γεγονότα, που θα τους ζητούσαμε 

να τοποθετήσουν πάνω σε αυτήν. Δεν έκρυβαν την ανησυχία τους για το αν θα τα 

καταφέρουν καλύτερα αυτήν τη φορά. 

 Όταν η ερευνήτρια μπήκε στην αίθουσα διδασκαλίας, ένα αγόρι σήκωσε το χέρι 

του και είπε χαρακτηριστικά: «Κυρία μη μας βάλετε δύσκολα αυτή τη φορά» και ένα 

κορίτσι συμπλήρωσε τα λόγια του λέγοντας «Ναι κυρία, κάτι εύκολο τώρα». Γεγονός 

που αποδεικνύει ότι οι έννοιες που επεξεργαστήκαμε στην προηγούμενη παρέμβαση 

δεν είχαν γίνει κατανοητές με την παραδοσιακή διδασκαλία και οι μαθητές χρειαζόταν 

επιπλέον εξηγήσεις και εξάσκηση σε αυτές.  
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Η χρήση της της χρονογραμμής, αν και τα δυσκόλεψε αρχικά στην λειτουργία της, 

στη συνέχεια, με τις εξηγήσεις που έλαβαν, τα βοήθησε να οπτικοποιήσουν τα 

γεγονότα τοποθετώντας τα σε μια χρονική γραμμή με σημείο αναφοράς τη γέννηση 

του Χριστού (σημείο 0) και κατεύθυνση προς τα πίσω. 

Αντιλαμβανόμενοι την ανησυχία των μαθητών, η ερευνήτρια και η δασκάλα, τους 

καθησύχασαν λέγοντας πως όλη η διαδικασία αποσκοπεί στο να κατανοήσουν 

καλύτερα τον ιστορικό χρόνο και όλα όσα διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων. Η συζήτηση αυτή ανακούφισε τους μαθητές και άλλαξε το κλίμα 

ανησυχίας που είχε δημιουργηθεί. Στη συνέχεια τους δόθηκαν τα νέα ιστορικά 

γεγονότα που θα τοποθετούσαν στη χρονογραμμή. 

Στην 3η αυτή παρέμβαση, σκοπός δεν ήταν μόνο η συνέχεια της καταγραφής των 

ιστορικών γεγονότων στη χρονογραμμή, αλλά και ο υπολογισμός των μεταξύ τους 

χρονικών αποστάσεων/διαστημάτων. 

Τα γεγονότα που δόθηκαν στους μαθητές είναι τα εξής: (α) 490 π.Χ.: Η μάχη των 

Θερμοπυλών, (β) 461-429 π.Χ.: Η κυβέρνηση του Περικλή και (γ) 478 π.Χ.: Η μάχη 

των Πλαταιών. Επομένως η μορφή της χρονογραμμής με βάση τα ιστορικά γεγονότα 

που είχαν καταγράψει τα παιδιά έως τότε  ήταν η εξής: (α) 11ος- 8ος αι., (β) 776 π.Χ., 

(γ) 590 π.Χ., (δ) 508 π.Χ., (ε) 490 π.Χ., (στ) 478 π.Χ., (ζ) 461-429 π.Χ. 

Στη τοποθέτηση των γεγονότων της 3η παρέμβασης, οι μαθητές τα κατάφεραν 

καλύτερα και έδειξαν περισσότερο ενθουσιασμό. Οι περισσότεροι, στην ερώτηση που 

έγινε με σκοπό να επιβεβαιωθεί η κατανόηση της προηγούμενης παρέμβασης «Σε 

ποιον αιώνα ανήκει το 490 π.Χ.», συμφώνησαν πως ανήκει στον 5ο αιώνα, ενώ οι 9 

μαθητές κατάφεραν χωρίς βοήθεια να βρουν πως πρώτα τοποθετείται το 490 π.Χ., μετά 

το 478 π.Χ. και έπειτα το 461-429 π.Χ. Οι υπόλοιποι 6 μαθητές, παρουσίασαν κάποια 

δυσκολία στη χρονολογική κατάταξη των ιστορικών γεγονότων αλλά κατόπιν 

εξηγήσεων κατάφεραν να τα τοποθετήσουν σωστά. 

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, έγινε μία σύντομη ανακεφαλαίωση των 

ιστορικών γεγονότων που δόθηκαν, στην οποία οι περισσότεροι μαθητές φάνηκε να 

θυμούνται τα ιστορικά γεγονότα και τη σημασία τους. Σκοπός ωστόσο της 

παρέμβασης, ήταν να δοθεί έμφαση στον υπολογισμό των χρονικών διαστημάτων των 

γεγονότων που επεξεργαστήκαμε. Οι μαθητές, κλήθηκαν να απαντήσουν στις εξής 

ερωτήσεις: 

➢ Πόσα χρόνια απέχει το 490 π.Χ. από το 461 π.Χ.; 
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Απαντήσεις μαθητών: «40 χρόνια», «39 χρόνια», «40». Εδώ, ένα κορίτσι σήκωσε το 

χέρι της και είπε τη σωστή απάντηση «29 χρόνια». 

➢ Ποια είναι η μεγαλύτερη χρονική διαφορά που μπορείτε να εντοπίσετε ανάμεσα στα 

γεγονότα;» 

Απαντήσεις μαθητών: «Δεν γνωρίζω καθόλου», «4 αιώνες», «10 αιώνες», «Δύσκολο, 

οι αιώνες». Η ερευνήτρια τους βοήθησε, εξηγώντας πως από τους αιώνες που έχουν 

διδαχτεί, ο πιο παλιός είναι ο 11ος ενώ ο πιο πρόσφατος μέχρι τότε ήταν ο 5ος. Στην 

ερώτηση πόσα χρόνια απέχει ο 11ος από τον 5ο αιώνα, δηλαδή πόσα κάνει 11-5, ένα 

αγόρι σήκωσε το χέρι του και απάντηση 6. Επομένως, η μεγαλύτερη χρονική διαφορά 

ήταν 6 αιώνες.  

➢ Πόσοι αιώνες χωρίζουν τον 8ο και τον 5ο αιώνα; 

Απαντήσεις μαθητών: Ένα κορίτσι σήκωσε το χέρι της και απάντησε: «4 αιώνες». 

➢ Πόσοι αιώνες χωρίζουν το 776 π.Χ. από το 490 π.Χ.; 

Απαντήσεις μαθητών: «3», «3». «4», «4 αιώνες». Σε αυτή την ερώτηση η ερευνήτρια 

τους παρότρυνε να θυμηθούν σε ποιόν αιώνα αναφερόμαστε το 490 π.Χ. για να 

μπορέσουν να το υπολογίσουν σωστά. 

Σε γενικές γραμμές, αν και οι μαθητές άρχισαν να εξοικειώνονται με την κατασκευή 

της χρονογραμμής, οι ερωτήσεις υπολογισμού των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των 

γεγονότων φάνηκε να τους δυσκόλεψαν, καθώς τους πήραν αρκετό χρόνο να 

απαντήσουν και τους μπέρδεψαν. Ωστόσο, μέσα από τις διευκρινήσεις που τους 

δόθηκαν και την εύρεση των σωστών απαντήσεων από τα ίδια, ανέφεραν πως 

κατανόησαν καλύτερα τα διαστήματα ανάμεσα στους αιώνες, ενώ ειδικά τα αγόρια 

ομολόγησαν πως η διαδικασία τους θύμισε τα μαθηματικά και τους ήταν δύσκολο να 

κάνουν πράξεις. 

Τέλος, όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και 

των μαθητών μεταξύ τους, παρατηρήθηκε πως ήταν όλοι πρόθυμοι να συμμετάσχουν 

στην κατασκευή της χρονογραμμής και στις συζητήσεις που ακολούθησαν, με 

αποτέλεσμα να μη  προκύψει κανένα πρόβλημα συμπεριφοράς. 

 

4η διδασκαλία: 

Η τέταρτη παρέμβαση, είχε ως στόχο, την περαιτέρω εξοικείωση με τις χρονικές 

έννοιες, τον υπολογισμό των χρονικών αποστάσεων/διαστημάτων και την τοποθέτηση 

των ιστορικών γεγονότων στη χρονογραμμή. 
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Τη τέταρτη μέρα της παρέμβασης τα σημάδια της εξοικείωσης πλέον των μαθητών 

με τη νέα αυτή προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων ήταν ορατή. Με την είσοδό μου 

στην τάξη οι μαθητές φάνηκαν να περιμένουν με ανυπομονησία τη συνέχεια των 

δραστηριοτήτων για το μάθημα. 

 Μάλιστα, ένα κορίτσι φώναξε πως περιμένει με αγωνία τι γεγονότα θα 

σχολιάσουμε σήμερα. Από άποψη συμπεριφοράς, το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο και 

τα αγόρια άρχισαν να είναι κάπως πιο ζωηρά και ευδιάθετα, γεγονός που αποδεικνύει 

την ανυπομονησία τους και την όρεξή τους για μάθημα. 

Με αφορμή αυτό το σχόλιο, τα παιδιά κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα εξής 

επιπλέον ιστορικά γεγονότα: (α) 371 π.Χ. Η ηγεμονία της Θήβας, (β) 280 π.Χ.: Ο 

Πύρρος βασιλιάς της Ηπείρου και (γ) 334-323 π.Χ.: Εκστρατείες Μ. Αλεξάνδρου. 

Εφόσον με ευχαρίστηση έγινε μία σύντομη συζήτηση σχετικά με την ιστορία των 

συγκεκριμένων γεγονότων, οι περισσότεροι μαθητές αρκετά εξοικειωμένοι πλέον με 

τη διαδικασία της χρονογραμμής κατάφεραν να τοποθετήσουν σωστά τα ιστορικά 

γεγονότα με βάση τη χρονική τους αλληλουχία. Από τους 15 μαθητές, οι 11 δεν 

χρειάστηκαν ιδιαίτερη βοήθεια,  οι 3 μπερδεύτηκαν ως προς την αλληλουχία τους με 

τα υπόλοιπα γεγονότα που ήταν ήδη καταγεγραμμένα στην χρονογραμμή, ενώ ένα 

κορίτσι δεν γνώριζε αν το 280 π.Χ. έγινε πριν το 334-323 π.Χ. 

   Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές φάνηκε πως άρχισαν να εξοικειώνονται με τη 

διαδικασία και τους ήταν πιο εύκολο να βρίσκουν τη χρονική συνέχεια. Όλοι οι 

μαθητές ήταν αρκετά πρόθυμοι και συνεργατικοί.  

Μετά το πέρας της κατασκευής, ακολούθησε εκ νέου συζήτηση για τον υπολογισμό 

των χρονικών αποστάσεων/διαστημάτων, τη διαφορά του υπολογισμού με τα μ.Χ. 

χρόνια, καθώς και για τον αιώνα στον οποίο ανήκει το εκάστοτε γεγονός. Με βάση 

αυτή τη συζήτηση, έγιναν στους μαθητές οι εξής ερωτήσεις: 

➢ Ποιο είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ των αιώνων της χρονογραμμής; 

Απαντήσεις μαθητών: «8 αιώνες», «5 αιώνες», «7 αιώνες». Σε αυτό το σημείο, ένα 

κορίτσι είπε πως ο 11ος αιώνας πρέπει να αφαιρεθεί από τον 3ο αιώνα. 

➢ Ποιος αιώνας είναι ο πιο πρόσφατος μέχρι τώρα; 

Δύο αγόρια σήκωσαν το χέρι τους για να πάρουν τον λόγο, ο οποίος δόθηκε και στους 

δύο. Και οι δύο συμφώνησαν πως ο πιο πρόσφατος αιώνας μέχρι τώρα είναι ο 3ος. 

➢ Πόσα χρόνια χωρίζουν το 371 π.Χ. με το 334 π.Χ.; 
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Σε αυτή την ερώτηση δεν υπήρξε μεγάλη συμμετοχή. Εφόσον πέρασε λίγη ώρα, ένα 

κορίτσι απάντησε πως η απόσταση είναι 40 χρόνια περίπου, ενώ ένα αγόρι 

σημειώνοντας την αφαίρεση στο τετράδιο του, απάντησε: «37 χρόνια» 

➢ Σε ποιον αιώνα ανήκει το 280 π.Χ.; 

Στην ερώτηση αυτή υπήρξε μεγάλη συμμετοχή. Ρωτήθηκε η γνώμη όλων των 

μαθητών και εκτός από δύο μαθητές, όλοι απάντησαν στον 3ο αιώνα. 

Μετά από τις ερωτήσεις, οι μαθητές, φάνηκαν να απόλαυσαν τη συζήτηση και 

έδειχναν ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις τους. Ενημερώθηκαν πως η επόμενη 

παρέμβαση θα είναι εκείνη με την οποία θα ολοκληρωθεί η κατασκευή της 

χρονογραμμής. 

 

5η διδασκαλία: 

Σκοπός της 5ης παρέμβασης, είναι τα παιδιά για τελευταία φορά να τοποθετήσουν 

χρονικά κάποια κομβικά ιστορικά γεγονότα που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς, να ολοκληρώσουν τη χρονογραμμή τους και να δουν κριτικά τις 

χρονικές έννοιες των αιώνων,  της δεκαετίας και εν γένει της χρονικής αλληλουχίας. 

Τα τελευταία γεγονότα που τους δόθηκαν ήταν τα εξής: (α) 404-386 π.Χ.: Η 

ηγεμονία της Σπάρτης, (β) 338 π.Χ.: Ο Φίλιππος Β’ ο Μακεδόνας κυριαρχεί στην 

Ελλάδα, (γ) 323-168 π.Χ.: Ελληνιστικά κράτη Μ. Αλεξάνδρου και (δ) 146 π.Χ.: Ο 

Ελλαδικός χώρος καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους. 

Τα παιδιά, ήδη εξοικειωμένα με τη διαδικασία, άρχισαν να σκέφτονται και να μη 

περιμένουν καθόλου βοήθεια από την ερευνήτρια ή τη δασκάλα. Οι περισσότεροι σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, άρχισαν να βρίσκουν τη σωστή τοποθέτηση των 

γεγονότων. Ένα από τα αγόρια που σε προηγούμενη παρέμβαση παρουσίασε δυσκολία 

στην κατανόηση του αιώνα, σήκωσε το χέρι του και ρώτησε αν το 146 π.Χ. είναι ο πιο 

πρόσφατος αιώνας. Όταν του δόθηκε θετική απάντηση, τότε απάντησε «Άρα ο 2ος».  

Έπειτα από αυτό, όλοι οι μαθητές, με ελάχιστη βοήθεια κατάφεραν να τοποθετήσουν 

σωστά τα ιστορικά τους γεγονότα, ολοκληρώνοντας έτσι τη χρονογραμμή τους, πάνω 

στην οποία είχαν σημειώσει με χρονική αλληλουχία τις εξής ημερομηνίες: (α) 11ος- 8ος 

αι., (β) 776 π.Χ., (γ) 590 π.Χ., (δ) 508 π.Χ., (ε) 404-386, (στ) 490 π.Χ., (ζ) 478 π.Χ., 

(η) 461-429 π.Χ., (θ) 371 π.Χ., (ι) 338 π.Χ. (κ) 334-323 π.Χ., (λ) 323-168 π.Χ., (μ) 280 

π.Χ., (ν) 146 π.Χ. 

Ενδεικτικά κάποιες από τις χρονογραμμές των παιδιών κατά τη διάρκεια των 

παρεμβάσεων είναι οι εξής: 
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Χρονογραμμή αγοριού Δ’ Δημοτικού. 

 

Χρονογραμμή αγοριού Δ΄ Δημοτικού. 
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Χρονογραμμή κοριτσιού Δ’ Δημοτικού. 

Οι μαθητές, εφόσον ολοκλήρωσαν την κατασκευή της χρονογραμμής τους, συζήτησαν 

για την εμπειρία τους και πιο συγκεκριμένα τους έγιναν οι εξής ερωτήσεις: 

➢ Σας άρεσε η συγκεκριμένη δραστηριότητα; 

Απαντήσεις μαθητών: Οι μαθητές έδειξαν μεγάλη προθυμία να απαντήσουν. Δόθηκε ο 

λόγος σε 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Το πρώτο αγόρι απάντησε πως «ήταν πολύ ωραία 

δραστηριότητα και μου άρεσε που ήταν κάτι διαφορετικό από το μάθημα», ενώ το 

δεύτερο αγόρι απάντησε πως «δεν είχα ξανακάνει κάτι αντίστοιχο, δεν μου άρεσε πολύ, 

με δυσκόλεψε». Από τα κορίτσια, το πρώτο απάντησε πως «είχε πλάκα και αν και 

μπερδεύτηκα με τις χρονολογίες, στο τέλος κατάλαβα πως να βάζω τα γεγονότα, ήταν 

σαν παιχνίδι», ενώ το δεύτερο πως «ήταν διασκεδαστικό και έλυσα διάφορες απορίες, 

ήταν σαν επανάληψη σε όσα κάναμε». 

➢ Σας βοήθησε η χρονογραμμή να κατανοήσετε καλύτερα τα ιστορικά γεγονότα και 

τη σύνδεσή τους; 

Απαντήσεις μαθητών: Ο λόγος δόθηκε σε ένα αγόρι και σε ένα κορίτσι παρά την 

μεγάλη συμμετοχή λόγω περιορισμένου χρόνου. Το αγόρι απάντησε ότι «ήταν αρκετά 

βοηθητική γιατί δεν είχα σκεφτεί ποτέ πως συνδέονται όλα αυτά που μας έλεγε η 

δασκάλα», ενώ το κορίτσι απάντησε πως «δεν γνώριζα τη σειρά όλων αυτών και με 

βοήθησε πολύ». 
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➢ Που ακριβώς σας βοήθησε η κατασκευή της χρονογραμμής; Τι δεν καταλαβαίνατε 

που τώρα το κατανοήσατε καλύτερα; 

Απαντήσεις μαθητών: Σε αυτή την ερώτηση, ήταν εντυπωσιακό πως τα παιδιά που 

σήκωσαν το χέρι τους ήταν κυρίως εκείνα τα οποία αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες 

ως προς την κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Ένα αγόρι απάντησε πως «Δεν ήξερα 

τι σημαίνει αιώνας», ενώ ένα άλλο αγόρι συμπλήρωσε πως «Δεν ήξερα ότι τα π.Χ. 

χρόνια είναι αντίστροφα». Δίνοντας τον λόγο και σε δύο κορίτσια, το ένα από αυτά 

ανέφερε πως «Με βοήθησε στο να καταλάβω για παράδειγμα ότι το 100 π.Χ. είναι 2ος 

αιώνας», ενώ το τελευταίο κορίτσι τόνισε πως «ήξερα πολλά αλλά δεν ήμουν καλή στα 

μαθηματικά, τις πράξεις και τις αποστάσεις». 

Με αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, οι μαθητές έφεραν εις πέρας την κατασκευή 

της χρονογραμμής. Ως ένα γενικότερο σχόλιο θα λέγαμε πως αν και στην αρχή οι 

μαθητές δυσκολεύτηκαν, στη συνέχεια το είδαν σαν «παιχνίδι». Σε αυτό συμφώνησε 

και η δασκάλα του τμήματος, η οποία πρόσθεσε πως γενικά τα παιδιά φάνηκε να 

ξεχωρίζουν ιδιαίτερα τα μαθήματα της Ιστορίας που είχαν σχέση με τον Μ. Αλέξανδρο. 

Όπως ανέφερε και η ίδια, ήταν μία ενδιαφέρουσα εμπειρία για τους μαθητές της, τους 

οποίους και είδε πιο ενθουσιασμένους απ’ ότι συνήθως, ενώ αν και στην αρχή 

δυσκολεύτηκαν, στην πορεία φάνηκε πως εξοικειώθηκαν πλήρως. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές ενημερώθηκαν πως από την επόμενη συνάντησή μας, στις 

δραστηριότητες που θα κάνουμε θα σηκωθούμε από τις καρέκλες μας και θα 

χρησιμοποιήσουμε το σώμα μας για να αναπαραστήσουμε τα γεγονότα που 

τοποθέτησαν στη χρονογραμμή, αλλά και εν γένει γεγονότα που διδάχτηκαν στο 

μάθημα της Ιστορίας. Η πλειοψηφία των μαθητών έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό για τη 

συμμετοχή της κίνησης και του σώματός τους στη διαδικασία, πολύ μεγαλύτερο από 

αυτόν που επέδειξαν όταν τους εξηγήθηκε η κατασκευή της χρονογραμμής. Ένα αγόρι 

σήκωσε το χέρι του και ρώτησε αν θα παίξουμε, άλλοι έφτιαχναν ήδη ομάδες για την 

επόμενη φορά σε περίπτωση που χρειαζόταν, ενώ όλοι χαμογελούσαν και φώναζαν 

«Ναι!!». Φαίνεται δηλαδή ότι για τα παιδιά και μόνο η ιδέα ότι θα σηκωθούν από τις 

καρέκλες τους και θα κινηθούν στην αίθουσα με το σώμα τους, χωρίς να γνωρίζουν 

περισσότερες λεπτομέρειες τους είναι αρκετό για να χαρούν και να ενεργοποιηθούν 

αναμένοντας την επόμενη συνάντησή μας.  

 

6η διδασκαλία: 
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Η 6η παρέμβαση, είχε ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την χρονική 

αλληλουχία των αιώνων και την αντιστοιχία τους με τα ιστορικά γεγονότα μέσα από 

την αξιοποίηση της κίνησης του σώματος. 

Μπαίνοντας στην αίθουσα διδασκαλίας, όλοι οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερη 

ανυπομονησία για την έναρξη των νέων δραστηριοτήτων που θα ενέπλεκαν το σώμα 

τους. Ένα αγόρι ανέφερε πως περίμενε όλη τη μέρα να παίξουμε όλοι μαζί, ενώ 

συνολικά η τάξη είχε γεμίσει από παιδικά  χαμόγελα. 

Στην αρχή της δραστηριότητας, η δασκάλα κλήθηκε να επιλέξει 6 μαθητές για να 

αναπαραστήσουν από έναν αιώνα. Η συμμετοχή των παιδιών ήταν μεγάλη σε αυτή την 

επιλογή. Τα δύο κορίτσια που βρίσκονταν στο μπροστινό θρανίο, φώναζαν «Κυρία 

εμένα», ενώ κάποια αγόρια σηκώθηκαν όρθια μπροστά από τη θέση τους, έχοντας το 

χέρι τους σηκωμένο. Προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο παράπονο ή παρεξήγηση, η 

επιλογή έγινε τελικά επιλέγοντας τυχαίους αριθμούς από τον αλφαβητικό κατάλογο 

της τάξης. 4 κορίτσια και 2 αγόρια αναπαράστησαν με χαρά τους εξής αιώνες: (α) 11ος-

8ος αι, (β) 6ος αι., (γ) 5ος αι., (δ) 4ος αι., (ε) 3ος αι., (στ.) 2ος αι.  

Αν και κάποιοι μαθητές δυσαρεστήθηκαν που δεν επιλέχθηκαν, η ερευνήτρια τους 

καθησύχασε λέγοντάς τους πως όλοι οι μαθητές θα έχουν έναν ρόλο στη 

δραστηριότητα. Τότε, υπήρξε ξανά ο ίδιος ενθουσιασμός.  

Καθισμένοι στα θρανία τους, η δασκάλα, ανέφερε στον καθέναν από τους 

υπόλοιπους μαθητές ένα ιστορικό γεγονός και ένας ένας ανάλογα με τον αιώνα στον 

οποίο ανήκε το γεγονός  που του δόθηκε,  σηκωνόταν και στεκόταν πίσω από τον 

συμμαθητή του που εκπροσωπούσε τον αντίστοιχο αιώνα, κάνοντας μίμηση ή 

παίρνοντας μια χαρακτηριστική πόζα για το ιστορικό γεγονός που του είχε δοθεί. Οι 

μαθητές που είχαν το ρόλο των αιώνων κρατούσαν μπροστά τους σε ένα χαρτί τον 

αιώνα που εκπροσωπούσαν, ενώ στο τέλος της δραστηριότητας πήραν και εκείνοι μια 

χαρακτηριστική πόζα του αιώνα που αντιπροσώπευαν.  

Επειδή η δραστηριότητα είχε τη μορφή παιχνιδιού, προκειμένου να μη χαθεί το 

ενδιαφέρον των παιδιών, η διαδικασία έγινε με σχετικά γρήγορους ρυθμούς.  Τα 

ιστορικά γεγονότα που δόθηκαν στους υπόλοιπους 9 μαθητές είναι τα εξής:  Κάθοδος 

των Δωριέων (11ος-8ος αι.), Νομοθεσία Κλεισθένη (508 π.Χ.), Μάχη Μαραθώνα (490 

π.Χ.), Μάχη Θερμοπυλών (480 π.Χ.), Ηγεμονία της Θήβας (371 π.Χ.), Εκστρατείες Μ. 

Αλεξάνδρου (334-323 π.Χ.), Πύρρος βασιλιάς της Ηπείρου (280 π.Χ.), Η Ελλάδα υπό 

τους Ρωμαίους (146 π.Χ.), Ολυμπιακοί Αγώνες (776 π.Χ.). 
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Τα παιδιά φάνηκαν να απόλαυσαν αυτή τη δραστηριότητα, εξαιτίας της ταχύτητας 

και της χιουμοριστικής τους διάθεσης κατά τη σωματική αναπαράσταση των 

γεγονότων. Για παράδειγμα, το αγόρι που είχε τους Ολυμπιακούς αγώνες, 

αναπαράστησε έναν αθλητή στίβου, τρέχοντας μέσα στην τάξη γεμάτος ενθουσιασμό, 

το κορίτσι που είχε τη νομοθεσία του Κλεισθένη κάθισε στην έδρα αναπαριστάνοντας 

τον δικαστή, ενώ το αγόρι που είχε τη Μάχη τον Θερμοπυλών αναπαράστησε έναν 

γενναίο στρατιώτη, κάνοντας πως προσπαθεί να κρυφτεί από τους εχθρούς πίσω από 

τα θρανία. 

 Εφόσον λοιπόν οι μαθητές είχαν σταθεί σε 6 σειρές, έχοντας αντιστοιχηθεί με τον 

αιώνα στον οποίο ανήκαν τα ιστορικά γεγονότα που τους δόθηκαν, κλήθηκαν να 

απονέμουν δύο βραβεία. Το βραβείο του πιο σημαντικού ιστορικού γεγονότος κατά τη 

γνώμη τους και το βραβείο του πιο σημαντικού ιστορικού προσώπου.  

Αυτή η τελική δοκιμασία φάνηκε στα παιδιά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς ο 

καθένας έλεγε τη δική του προσωπική γνώμη. Άλλα παιδιά συμφωνούσαν σε ένα 

συγκεκριμένο πρόσωπο και άλλα σε κάποιο διαφορετικό. Δύο κορίτσια, μιλούσαν για 

τον Κλεισθένη, ενώ τα περισσότερα αγόρια υπέδειξαν ως τον σπουδαιότερο τον Μ. 

Αλέξανδρο. Μέσα από τα δικά τους επιχειρήματα, κλήθηκαν να καταλήξουν σε ένα 

ομαδικό συμπέρασμα. Η ψηφοφορία που έγινε ανάδειξε, ως το πιο σημαντικό ιστορικό 

γεγονός τη Μάχη των Θερμοπυλών, ενώ ως το πιο σπουδαίο ιστορικό πρόσωπο τον 

Μέγα Αλέξανδρο. Στο ερώτημα γιατί επέλεξαν τη Μάχη των Θερμοπυλών, ένα κορίτσι 

απάντησε πως «Ήμασταν γενναίοι και δεν μας φόβιζαν οι ξένοι», ενώ ένα αγόρι 

συμπλήρωσε πως «Ήταν μόνο 300 άτομα έναντι τόσων πολλών». Όσον αφορά τον Μ. 

Αλέξανδρο, ένα αγόρι ανέφερε πως «Μου αρέσει πολύ. Νικούσε πάντα», κάποιο άλλο 

αγόρι συμπλήρωσε «Τον θαυμάζω. Νίκησε τους εχθρούς και ήταν δυνατός», ενώ ένα 

κορίτσι με μία δόση χιούμορ ανέφερε πως «θέλω να παντρευτώ κάποιον σαν τον Μ. 

Αλέξανδρο. Μας προστάτευε και νικούσε».  

Γενικότερα, η συζήτηση που αφορούσε την κατανομή των βραβείων, ήταν 

εξαιρετικά ανάλαφρη και ενθουσιώδης, καθώς τα παιδιά άρχισαν να εκφράζουν 

επιχειρήματα για τις απόψεις τους και να συζητούν συνεργατικά μεταξύ τους, 

δείχνοντας μεγάλη προθυμία συμμετοχής. 

 

7η διδασκαλία: 

Σκοπός της παρούσας παρέμβασης, ήταν οι μαθητές ορμώμενοι από παραδείγματα 

της προσωπικής τους ζωής, αλλά από τα ιστορικά γεγονότα της αρχαϊκής και της 
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κλασικής περιόδου, να επεξεργαστούν την έννοια της αλλαγής και της διαδοχής των 

γεγονότων του χρόνου μέσω τόσο της λεκτικής όσο και της ενσώματης προσέγγισης. 

Η συζήτηση που έλαβε χώρα, έγινε σε ένα άριστο κλίμα και τα παιδιά 

ανταποκρίθηκαν πλήρως στις ερωτήσεις που τους έγιναν. Μάλιστα, έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον συμμετοχής, καθώς οι προσωπικές τους απόψεις και τα προσωπικά τους 

βιώματα έγιναν το επίκεντρο της προσοχής. 

Οι ερωτήσεις που τους έγιναν ήταν οι εξής: 

➢ Τι σημαίνει για εσάς ο ιστορικός χρόνος; 

Απαντήσεις μαθητών: Οι μαθητές δεν έδειξαν μεγάλη προθυμία να απαντήσουν 

αυτή την ερώτηση. Δύο κορίτσια σήκωσαν το χέρι τους, η πρώτη λέγοντας πως 

«είναι η Ιστορία», ενώ η δεύτερη πως «Είναι το παρελθόν». 

➢ Τι σημαίνει για εσάς ο παροντικός χρόνος; 

Απαντήσεις μαθητών: Ένα αγόρι πήρε τον λόγο και απάντησε πως ο παροντικός 

χρόνος είναι το τώρα, ενώ ένα κορίτσι τον συμπλήρωσε λέγοντας πως είναι το 

σήμερα. 

➢ Ποια είναι η διαφορά ιστορικού και παροντικού χρόνου; 

Απαντήσεις μαθητών: Τα παιδιά με αυτή την ερώτηση έδειξαν λίγο 

προβληματισμένα. Ένα κορίτσι πήρε διστακτικά τον λόγο και απάντησε πως είναι 

το χτες και το σήμερα. 

➢ Γιατί σημαντικά πρόσωπα της ιστορίας όπως ο  Σόλωνας, ο Κλεισθένης, ο 

Πύρρος, αν και ανήκουν στον παρελθοντικό χρόνο, αναφέρονται μέχρι και σήμερα; 

Απαντήσεις μαθητών: Τα παιδιά σε αυτή την ερώτηση εξακολούθησαν να είναι λίγο 

διστακτικά. Ένα κορίτσι απάντησε πως είναι σημαντικά πρόσωπα που πρέπει να 

ξέρουμε τις πράξεις τους, ενώ ένα αγόρι είπε πως τους γνωρίζουμε γιατί μας έσωσαν 

στο παρελθόν με τους πολέμους. 

➢ Ποιο είναι το δικό μας παρόν και πως μπορεί να αλλάξει το μέλλον μας;  

Απαντήσεις μαθητών: Ένα κορίτσι πήρε τον λόγο και απάντησε πως το δικό μας 

παρόν είναι το σήμερα και το μέλλον δεν το ξέρουμε, ενώ ένα άλλο κορίτσι 

συμφώνησε λέγοντας πως το παρόν είναι το σήμερα, αλλά το μέλλον μας δεν  

αλλάζει. 

➢ Πως πιστεύετε πως ζούσαν τα παιδιά εκείνης της εποχής; Ποιες ήταν οι 

ανησυχίες τους; 

Απαντήσεις μαθητών: Τα παιδιά σε αυτή την ερώτηση έδειξαν μεγαλύτερη προθυμία 

συμμετοχής. Ένα αγόρι απάντησε πως τα παιδιά ζούσαν δύσκολα, δεν ήταν ασφαλή 
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και δεν είχαν πράγματα να ζήσουν, ενώ ένα άλλο αγόρι είπε πως δεν πήγαιναν 

σχολείο και δεν είχαν φίλους. Παράλληλα, ένα κορίτσι, ανέφερε πως μπορεί να μην 

είχαν τους γονείς τους και να πήγαιναν στον πόλεμο. Γενικώς, παρατηρήθηκε μέσω 

των απαντήσεων πως τα παιδιά προσπαθούσαν να σκεφτούν όσα έχουν σήμερα και 

να τα συγκρίνουν με την τότε εποχή. 

➢ Θα μπορούσατε να αναπαραστήσετε τους μαθητές της εποχής ή τις συνήθειές 

τους με το σώμα σας (λόγος και κίνηση); 

Απαντήσεις μαθητών: Τα παιδιά χάρηκαν με αυτή την ερώτηση εξαιτίας της 

αξιοποίησης του σώματος, αλλά κάποια έδειξαν πιο ντροπαλά. Λόγω χρόνου, 

σηκώθηκαν μπροστά στην αίθουσα δύο κορίτσια και δύο αγόρια. Το πρώτο αγόρι 

έκανε πως είναι λυπημένο και κλαίει διότι υπήρχε πόλεμος, το πρώτο κορίτσι έκανε 

πως μαγειρεύει στο σπίτι της, το δεύτερο κορίτσι έκανε πως προσέχει το παιδί της 

και το δεύτερο αγόρι έκανε πως μαθαίνει να πολεμάει. 

➢ Τα παιδιά που ζουν μέσα σε πολέμους σε τι διαφέρουν από τα παιδιά που ζουν 

εν καιρώ ειρήνης; Μπορείτε να αναπαραστήσετε σκηνές από την καθημερινή ζωή εν 

καιρώ πολέμου και εν καιρώ ειρήνης; 

Απαντήσεις μαθητών: Οι μαθητές φάνηκαν κάπως σκεπτικοί. Μετά από λίγο, ένα 

κορίτσι σήκωσε το χέρι της και είπε πως εμείς είμαστε ελεύθεροι και δεν έχουμε 

πόλεμο. Συμπληρώνοντας τα λόγια της, ένα αγόρι είπε πως εμείς παίζουμε και 

διαβάζουμε ενώ εκείνοι μάθαιναν να πολεμούν. Στη συνέχεια, οι μαθητές 

χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, όπου η πρώτη αναπαριστούσε σκηνές από την 

καθημερινή ζωή εν καιρώ ειρήνης, ενώ η άλλη αναπαριστούσε σκηνές από την 

καθημερινή ζωή εν καιρώ πολέμου. Στην πρώτη ομάδα, τα παιδιά έκαναν ότι 

διάβαζαν, αθλούνταν ή ψώνιζαν στα μαγαζιά, ενώ στη δεύτερη ομάδα, τα παιδιά 

έκαναν ότι πολεμούν και ότι κατασκοπεύουν τους αντιπάλους τους. 

➢ Ποια είναι η δική σας καθημερινότητα σήμερα; Σε αυτό το σημείο ζητήθηκε 

από όσους μαθητές επιθυμούν να αναπαραστήσουν μέσω μίμησης την αγαπημένη 

τους δραστηριότητα ή κάποια δραστηριότητα εκείνης της εποχής. 

Απαντήσεις μαθητών: Ένα αγόρι το οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεμβάσεων 

έδειχνε ιδιαίτερα εξωστρεφές, σηκώθηκε πρώτο και άρχισε να χορεύει. Οι 

συμμαθητές του χαμογελούσαν και τραγουδούσαν. Μετά από το αγόρι, σηκώθηκε 

ένα κορίτσι και έκανε πως πολεμάει, λέγοντας πως αν ζούσε στο παρελθόν θα ήταν 

γενναία πολεμίστρια. Στη συνέχεια, σηκώθηκε ένα δεύτερο κορίτσι και έκανε πως 
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χορεύει, διότι αποκάλυψε πως ήταν η αγαπημένη της δραστηριότητα, ενώ ένα 

τελευταίο αγόρι μιμήθηκε πως παίζει ποδόσφαιρο. 

➢ Θυμάστε κάποια αστεία στιγμή σας από τότε που ήσασταν μικροί; Μπορείτε 

να την αναπαραστήσετε; 

Απαντήσεις μαθητών: Η συγκεκριμένη ερώτηση, κίνησε αρκετά το ενδιαφέρον των 

παιδιών. Ένα αγόρι σήκωσε το χέρι του και ανέφερε πως θυμάται τον εαυτό του να 

χορεύει με πάνα στο τραπέζι, δείχνοντας την κίνηση με το σώμα του, ένα άλλο αγόρι 

είπε πως θυμόταν να κάνει κουτσό, κάνοντας ξανά την ίδια κίνηση. Ένα τρίτο αγόρι 

γελούσε και αναπαρίστανε μία φορά που του είχε χαλάσει η παντόφλα όσο 

προχωρούσε με τη μαμά του, ένα κορίτσι, ανέφερε και μιμήθηκε πως βρήκε μία 

φωτογραφία που κρατάει στη βάφτισή της τα μούσια του παπά, ενώ ένα άλλο αγόρι 

έκανε πως πετούσε ζελεδάκια σε αγνώστους. 

➢ Πως φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 10-20 χρόνια από τώρα; 

Απαντήσεις μαθητών: Ένα κορίτσι, με μεγάλη προθυμία πήρε τον λόγο και 

άρχισε να μιλάει για τα όνειρά της. Ανέφερε με σιγουριά πως όταν μεγαλώσει θα 

γίνει τραγουδίστρια και θα αρέσει σε όλους, ενώ ένα άλλο κορίτσι ανέφερε πως θέλει 

να ασχοληθεί με τον χορό. Ένα αγόρι, τόνισε πως δεν θέλει οικογένεια, θέλει να ζει 

με τα σκυλάκια του, ενώ ένα άλλο αγόρι με μεγάλη χαρά φώναζε πως θα γίνει 

ποδοσφαιριστής και θα έχει ψηλώσει. Τέλος, ένα κορίτσι, ισχυρίστηκε πως θέλει να 

γίνει μαμά και να έχει μία δουλειά σαν της μητέρας της. 

Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές φάνηκε να απόλαυσαν τη συζήτηση και τις 

σωματικές αναπαραστάσεις που έγιναν στο πλαίσιο της παρέμβασης. Αν και κάποιες 

ερωτήσεις, όπως τι σημαίνει ο ιστορικός χρόνος, τους δυσκόλεψαν, όταν η συζήτηση 

έγινε πιο βιωματική και η συμμετοχή του σώματος πιο ενεργή, τα παιδιά έδειξαν 

μεγάλη προθυμία να απαντήσουν και το κλίμα έγινε πιο ευχάριστο. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παρέμβασης, οι μαθητές ήταν ευδιάθετοι και πρόθυμοι. Ακόμα και δύο 

αγόρια που ήταν στην αρχή κάπως διστακτικά, στη συνέχεια, όταν τους ζητήθηκε να 

αναπαραστήσουν σκηνές με το σώμα τους, συμμετείχαν με ευχαρίστηση. 

 

8η διδασκαλία: 

Στην 8η παρέμβαση, στόχος είναι η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της 

γενιάς, τις διαφορετικές νοοτροπίες των γενεών, την ανάπτυξη της αίσθησης της 

διάρκειας, καθώς και την επεξεργασία και ταξινόμηση στοιχείων με βάση τις 

χρονολογικές τους ενδείξεις. 
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Στην παρούσα δραστηριότητα, οι μαθητές χωρίστηκαν σε 3 ομάδες των 5 ατόμων, 

τις οποίες τις επέλεξαν οι ίδιοι με βάση τις προσωπικές τους φιλίες. Η διαδικασία 

επιλογής των ομάδων ήταν εύκολη και σύντομη. Η κάθε ομάδα, εκπροσωπούσε ένα 

από τα μέλη μιας οικογένειας. Η ομάδα Α ανήκε στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα και 

εκπροσωπούσε τον παππού και τη γιαγιά. Τα παιδιά της ομάδας Α, φάνηκαν πολύ 

ενθουσιασμένα με αυτή την επιλογή, ενώ ένα κορίτσι ανέφερε πως αγαπάει πολύ τον 

παππού και τη γιαγιά της γιατί της κάνουν όλα τα χατίρια. Στη συνέχεια, τα παιδιά της 

ομάδας Β, ανήκαν στο δεύτερο μισό του 20υ αιώνα και εκπροσωπούσαν τους γονείς. 

Τα παιδιά της ομάδας Β, φάνηκαν σαν να τους ανέθεσε ξαφνικά κάποιος ευθύνες 

ενηλίκων. Ένα κορίτσι έλεγε πως υποτίθεται ότι έχει 2 παιδιά, ενώ ένα άλλο κορίτσι 

ακριβώς από δίπλα ισχυριζόταν πως εκείνη έχει 3. Τέλος, η ομάδα Γ, ανήκε στον 21ο 

αιώνα και εκπροσωπούσε τα παιδιά, ενώ όπως και στις άλλες δύο ομάδες τα παιδιά 

παρέμειναν ευχαριστημένα και ευδιάθετα. 

Πριν την έναρξη της δραστηριότητας, τα παιδιά ερωτήθηκαν αν γνωρίζουν τι 

σημαίνει η λέξη «γενιά». Σε αυτό το σημείο, φάνηκαν αρκετά διστακτικά και ο λόγος 

δόθηκε σε ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Σύμφωνα με το κορίτσι, γενιά είναι όλοι οι 

άνθρωποι, ενώ σύμφωνα με το αγόρι είναι η οικογένεια.  

Συνειδητοποιώντας αυτό το κενό γνώσης και τη δυσκολία των μαθητών για τον 

ορισμό της συγκεκριμένης χρονικής έννοιας, δόθηκε πριν ξεκινήσουμε ένας σύντομος 

ορισμός της γενιάς, αναφέροντας δηλαδή ότι πρόκειται για ένα σύνολο ανθρώπων ίδιας 

ηλικίας σε σχέση με τους προγόνους και τους απογόνους του. Με άλλα λόγια, όσοι 

γεννήθηκαν πριν από τα παιδιά ονομάζονται πρόγονοί τους, ενώ όσοι θα γεννηθούν 

μετά από αυτά ονομάζονται απόγονοι. 

Μετά από αυτό τον σύντομο ορισμό, η ερευνήτρια ζήτησε από τα παιδιά, που ήδη 

είχαν σχηματίσει τις ομάδες τους, να προσδιορίσουν ποια ομάδα είναι χρονικά ποιο 

μεγάλη και ποιες ακολουθούν. Τα παιδιά με σχετική ευκολία υπέδειξαν πως 

μεγαλύτεροι είναι οι παππούδες, έπειτα οι γονείς και τέλος τα παιδιά. 

Ύστερα από αυτή τη χρονική τοποθέτηση των γενεών, τα παιδιά κλήθηκαν ανάλογα 

με την ομάδα στην οποία ανήκαν να αναπαραστήσουν μιμητικά είτε με μη λεκτικό 

τρόπο δηλαδή με το σώμα τους, είτε λεκτικά, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται 

ο παππούς, η γιαγιά, η μαμά, ο μπαμπάς, τα αδέρφια τους κτλ. Το κάθε παιδί δηλαδή 

από την ομάδα, επέλεξε ένα μέλος της οικογένειάς του και το μιμήθηκε, εξηγώντας 

πρώτα τον λόγο που επέλεξε το συγκεκριμένο άτομο και έπειτα επισημαίνοντας τα 

σημεία που το διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες γενιές.   
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Τα παιδιά βρήκαν αυτή τη δραστηριότητα, πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς επικράτησε 

ένα αρκετά εύθυμο κλίμα, με γέλια και χιουμοριστικές αναπαραστάσεις. Πρώτα τα 

παιδιά της Α’ ομάδας αναπαράστησαν κυρίως τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. 

Ένα αγόρι επέλεξε τον παππού του, διότι όπως είπε τον θαυμάζει και έκανε πως 

περπατάει βαριά και στρίβει το μουστάκι του, ενώ ένα κορίτσι μιμούμενη την 

αγαπημένη της γιαγιά, έκανε πως τσιμπάει τα μάγουλα της διπλανής της και 

προσπαθούσε να τη χτενίσει, λέγοντας «Κάθισε λίγο καλή μου». 

Στη συνέχεια, τα παιδιά της ομάδας Β’ επέλεξαν και εκείνα να αναπαραστήσουν 

κυρίως τους γονείς τους. Ένα αγόρι επέλεξε να μιμηθεί τη μαμά του, διότι θεωρούσε 

πως κάποιες φορές ήταν αυστηρή, φωνάζοντας με χιουμοριστικό τρόπο «Μη το κάνεις 

αυτό! Πήγαινε να διαβάσεις και άφησε τη μπάλα», ενώ ένα κορίτσι, έχοντας όπως 

ανέφερε, αδυναμία στον πατέρα της, ο οποίος ήταν μουσικός, μιμήθηκε τον τρόπο που 

την διδάσκει να παίζει κιθάρα. 

Κλείνοντας, τα παιδιά της ομάδας Γ’, μιμήθηκαν είτε αγαπημένες τους 

δραστηριότητες, είτε τους γονείς τους. Ένα αγόρι έκανε πως παίζει ποδόσφαιρο, ενώ 

ένα άλλο αγόρι έκανε πως χόρευε break dance. Παράλληλα, ένα κορίτσι σηκώθηκε και 

μιμήθηκε τον τρόπο που η μητέρα της μαγειρεύει, καθώς όπως είπε όταν μεγαλώσει 

θέλει να γίνει σαν και εκείνη. 

Ωστόσο, στο τέλος, τα παιδιά δεν αρκέστηκαν μόνο στις ατομικές αναπαραστάσεις 

αλλά συνεργάστηκαν και μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ένα κορίτσι της ομάδας Γ’ και 

ένα αγόρι της ομάδας Α’ σηκώθηκαν και μιμήθηκαν τον παππού και το εγγόνι, ενώ δύο 

αγόρια της ομάδας Β’ και Γ’ έκαναν τον πατέρα και τον γιό.  

Το κλίμα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ήταν ιδιαίτερα χιουμοριστικό 

και τα παιδιά φάνηκε να αναλαμβάνουν ρόλους. Μάλιστα, ένα αγόρι ισχυρίστηκε πως 

ήταν σαν να παίζαμε θέατρο και μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι. 

Έπειτα από αυτές τις σωματικές και ανά διαστήματα λεκτικές αναπαραστάσεις, τα 

παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν εάν εντοπίζουν κάποιες διαφορές ή ομοιότητες στις 

γενιές που αναπαράστησαν και αν παίζει ρόλο η ηλικία.  

Τα παιδιά έδειξαν μεγάλη προθυμία να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση και πρώτα 

πήρε τον λόγο ένα κορίτσι, λέγοντας πως η διαφορά της γενιάς των παππούδων από 

εκείνη των γονέων είναι ότι οι παππούδες είναι πιο καλοί και τους κάνουν τα χατίρια. 

Όταν ερωτήθηκε εάν πιστεύει πως παίζει ρόλο η μεγαλύτερη ηλικία τους, τότε 

απάντησε πως παίζει ρόλο γιατί έχουν ξανά γίνει γονείς και ξέρουν τι θέλουν τα παιδιά. 
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Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ένα αγόρι, αναφέροντας πως και οι παππούδες και οι 

γονείς κάποιες φορές είναι αυστηροί και τους απαγορεύουν να παίζουν ελεύθερα, ενώ 

ένα άλλο αγόρι συμπλήρωσε πως τα παιδιά είναι η καλύτερη γενιά γιατί είναι μικρά σε 

ηλικία και δεν φωνάζουν, αλλά μόνο παίζουν. Συμφωνώντας με αυτή την απάντηση, 

ένα κορίτσι, συμπλήρωσε πως η διαφορά των 3 γενεών, είναι ότι οι μικρότεροι παίζουν, 

ενώ οι μεγαλύτεροι είναι πιο αυστηροί, αλλά η ομοιότητα είναι πως όλοι αγαπιούνται. 

Τέλος, έχοντας ένα άριστο κλίμα, η συζήτηση έκλεισε ρωτώντας τα παιδιά αν 

κατανόησαν την έννοια της γενιάς και τη χρονική αλληλουχία μεταξύ των 

διαφορετικών γενεών. Παρατηρήθηκε λοιπόν, πως αρκετοί είχαν αντιληφθεί το 

περιεχόμενο της έννοιας, καθώς ένα αγόρι πήρε τον λόγο και απάντησε πως είναι η 

ομάδα ανθρώπων που ανήκουν στην ίδια ηλικία, με πολλούς συμμαθητές του να 

γνέφουν καταφατικά. 

 

9η παρέμβαση: 

Η 9η παρέμβαση, είχε ως στόχο να παρακινήσει τους μαθητές να κάνουν εκτιμήσεις 

σχετικά με το χρόνο και, να γνωρίσουν ορισμένες εποχές του παρελθόντος μέσα από 

έναν πιο βιωματικό τρόπο. 

Στην αρχή της παρέμβασης, τα παιδιά ερωτήθηκαν εάν θα ήθελαν να κάνουν ένα 

ταξίδι πίσω στο χρόνο. Όλα έδειξαν εξαιρετικά πρόθυμα να συμμετάσχουν στη 

δραστηριότητα και ανυπομονούσαν πως θα γίνει αυτό το ταξίδι. 

Κρατώντας ένα χαρτί που αντιπροσώπευε μία μηχανή του χρόνου και περνώντας 

από χέρι σε χέρι, η ερευνήτρια κάνοντας τον αφηγητή, ρωτούσε τον κάθε μαθητή 

ξεχωριστά σε ποια εποχή θα ήθελε να βρεθεί και γιατί, με ποια πρόσωπα θα ήθελε να 

συνομιλήσει και τι θα ρωτούσαν τους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Προκειμένου τα 

παιδιά να θυμηθούν τις εποχές που έχουν μελετήσει και να επιλέξουν, τους ζητήθηκε 

να ανοίξουν τη χρονογραμμή που είχαν κατασκευάσει, επάνω στην οποία είχαν 

καταγράψει τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα από την αρχαϊκή έως την ελληνιστική 

περίοδο. 

Οι απαντήσεις των μαθητών σε αυτή την ερώτηση ήταν ποικίλες και ενδιαφέρουσες. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των αγοριών απάντησε πως θα ήθελε να ζει στην εποχή του 

Μ. Αλεξάνδρου για να τους μάθει να πολεμάνε και να νικάνε. Ανέφεραν πως ήθελαν 

να τον ρωτήσουν πώς κατάφερε να φτάσει τόσο μακριά. Μόνο δύο αγόρια ανέφεραν 

πως θα ήθελαν να βρεθούν στην εποχή της μάχης των Θερμοπυλών για να δουν τους 

300 γενναίους πολεμιστές και να τους ρωτήσουν αν φοβήθηκαν τη στιγμή του πολέμου. 
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Από τα κορίτσια, τα 3 ανέφεραν πως θα ήθελαν να γνωρίσουν τον Μ. Αλέξανδρο 

εξαιτίας της δύναμής του και θα ήθελαν να τον ρωτήσουν για τα κατορθώματά του, 

ενώ τα άλλα 2 κορίτσια ανέφεραν πως θα ήθελαν να μεταφερθούν στην εποχή του 

Κλεισθένη και να τον βοηθήσουν να φτιάξει τους νόμους της πόλης.  

Στη συνέχεια, οι μαθητές κλήθηκαν να μιμηθούν μέσω σωματικής αναπαράστασης 

επαγγέλματα της τότε εποχής (π.Χ.), αλλά και της σημερινής εποχής (μ.Χ.). Δίνοντας 

τους κάποια ενδεικτικά παραδείγματα επαγγελμάτων όπως ο δικαστής ή ο ξυλοκόπος, 

ξεκίνησε η διαδικασία της μίμησης και της σωματικής αναπαράστασης. Τα παιδιά 

έδειξαν μεγάλη προθυμία και με αγωνία προσπαθήσουν να βρουν ποιο επάγγελμα τους 

αρέσει περισσότερο για να το μιμηθούν. 

Δύο αγόρια με μεγάλη ευχαρίστηση, πήραν την πρωτοβουλία και σηκώθηκαν να 

αναπαραστήσουν τους ξυλοκόπους της εποχής. Στη συνέχεια, σηκώθηκε ένα αγόρι και 

έκανε τον γεωργό. Σειρά πήρε ένα κορίτσι που έκανε τον δικαστή. Η συγκεκριμένη 

αναπαράσταση προκάλεσε έκπληξη και συζητήθηκε η διαφορά με τη σύγχρονη εποχή, 

καθώς στην αρχαιότητα οι δικαστές ήταν μόνο άντρες. Τα παιδιά ανέφεραν 

χαρακτηριστικά πως όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα και ένα κορίτσι τόνισε πως 

σήμερα είναι καλύτερα που μπορούν να ακολουθήσουν τα κορίτσια όλα τα 

επαγγέλματα. 

Έπειτα, σηκώθηκε ένα κορίτσι και ενσάρκωσε ως επάγγελμα της σύγχρονης εποχής 

μία δασκάλα. Σε αντίθεση με τη σύγχρονη εποχή, σηκώθηκαν άλλα δύο κορίτσια και 

έκαναν πως βρίσκονται στον 5ο αι. π.Χ. και μαγείρευαν για τα παιδιά τους. Το 

τελευταίο κορίτσι, ενσάρκωσε την αρχαία πολεμίστρια.  

Ύστερα, σηκώθηκαν 2 αγόρια και έκαναν τους πολεμιστές, μετά ένα αγόρι 

ενσάρκωσε τον ψαρά, ένα άλλο τον αγγειοπλάστη, κάποιο τον ιατρό και το 

προτελευταίο αγόρι τον έμπορο . Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε σε όλους το τελευταίο 

αγόρι, το οποίο ήταν αρκετά εξωστρεφές και υποδύθηκε τον ρήτορα. Με εξαιρετική 

ευφράδεια λόγου για την ηλικία του, κατάφερε να βγάλει έναν ωραίο λόγο, λέγοντας 

πως «Η πόλη πρέπει να σωθεί. Πρέπει όλοι να είστε καλοί πολίτες και να αγαπάτε την 

πόλη σας». 

Μετά τη συγκεκριμένη ενσάρκωση, τα παιδιά ερωτήθηκαν αν θα ήθελαν να 

ακολουθήσουν κάποιο από αυτά τα επαγγέλματα ή ποιο επάγγελμα θα ήθελαν να 

κάνουν εάν βρίσκονταν σε εκείνη την εποχή. Αρκετά αγόρια πως θα ήθελαν να γίνουν 

σαν τον Μ. Αλέξανδρο και όλοι να τους θαυμάζουν, ενώ ένα αγόρι ανέφερε πως θα 

ήθελε να είναι δάσκαλος και ένα άλλο ρήτορας. Από τη πλευρά των κοριτσιών, φάνηκε 
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πως υπήρχε μεγαλύτερη ποικιλία. Δύο κορίτσια απάντησαν πως θα ήθελαν να ήταν 

δασκάλες είτε στη σύγχρονη είτε στην αρχαία εποχή, ένα άλλο κορίτσι απάντησε πως 

θα ήθελε να είναι μουσικός επειδή της αρέσει να τραγουδάει, το προτελευταίο κορίτσι 

ισχυρίστηκε πως θα ήθελε να γίνει σαν τη μαμά της και να έχει παιδιά, ενώ το τελευταίο 

ανέφερε πως θα ήθελε να γίνει δικαστής. 

Μετά το τέλος των σωματικών αναπαραστάσεων, τα παιδιά ερωτήθηκαν εάν 

πιστεύουν πως τα επαγγέλματα ήταν τα ίδια όλους τους αιώνες και πιο συγκεκριμένα 

αν για παράδειγμα τον 11ο αιώνα και τον 5ο αιώνα υπήρχαν τα ίδια επαγγέλματα. Τότε, 

ένα κορίτσι πήρε τον λόγο και ανέφερε πως δεν είχαν τα ίδια επαγγέλματα, γιατί τον 

11ο αιώνα υπήρχαν πολύ γεωργοί, ενώ μετά υπήρχαν ρήτορες και ένα αγόρι 

συμπλήρωσε πως μερικά επαγγέλματα ήταν ίδια και στις δύο εποχές. 

Πάντως, σε γενικές γραμμές, τα παιδιά ολοκλήρωσαν με μεγάλη επιτυχία την 

παρούσα παρέμβαση, ανταποκρίθηκαν πρόθυμα σε όσα τους ζητήθηκαν και ανέφεραν 

πως διασκέδασαν πολύ. Εκτός όμως από το ευδιάθετο κλίμα, οι μαθητές, μπόρεσαν 

μέσα από αυτή τη δραστηριότητα μέσω των σωματικών αναπαραστάσεων να βιώσουν 

πιο παραστατικά τη καθημερινότητα των ανθρώπων της εκάστοτε εποχής, να 

συγκρίνουν την αρχαία εποχή με τη σύγχρονη, αλλά και να αποτιμήσουν τη 

σπουδαιότητα των ιστορικών γεγονότων που είχαν καταγράψει στη χρονογραμμή τους. 

 

10η παρέμβαση: 

Στη δέκατη και τελευταία παρέμβαση επιδιώξαμε μία σύντομη ανακεφαλαίωση 

όσων είχαν γίνει μέχρι τότε, υπενθυμίζοντας στα παιδιά βασικά στοιχεία των χρονικών 

εννοιών.  Ωστόσο, πριν την ανακεφαλαιωτική μας συζήτηση με τα παιδιά, σηκωθήκαμε 

μια τελευταία φορά από τις καρέκλες μας για να παίξουμε. 

Οι μαθητές έλαβαν μέρος σε μια τελευταία ενσώματη δραστηριότητα που αφορούσε 

τα ιστορικά γεγονότα που είχαν διδαχτεί στη χρονογραμμή. Πιο συγκεκριμένα, τα παι-

διά άρχισαν να κινούνται ελεύθερα στον χώρο με έναν ελεύθερο τρόπο κίνησης. Όσο 

τα παιδιά περπατούσαν, η δασκάλα άφησε ξαφνικά ελεύθερα στον αέρα κίτρινα, κόκ-

κινα και πράσινα μπαλόνια, το καθένα από τα οποία έγραφε στο μπροστινό μέρος ένα 

ιστορικό γεγονός. Με το σήμα της δασκάλας, τα παιδιά έτρεξαν, άρπαξαν από ένα μπα-

λόνι και σχημάτισαν τριάδες, τοποθετώντας τα ιστορικά γεγονότα από πάνω προς τα 

κάτω από το πιο παλαιό μέχρι το πιο πρόσφατο.  Για παράδειγμα, ένα αγόρι που είχε 

σε κίτρινο μπαλόνι τη νομοθεσία του Κλεισθένη (508 π.Χ.), ένα κορίτσι που είχε σε 

κόκκινο μπαλόνι τις εκστρατείες του Μ. Αλεξάνδρου (334-323 π.Χ.) και ένα αγόρι που 
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είχε σε πράσινο μπαλόνι την ηγεμονία της Θήβας (371 π.Χ.), τοποθέτησαν πρώτα ε-

πάνω το πιο παλαιό γεγονός, δηλαδή τη νομοθεσία του Κλεισθένη (508 π.Χ.), στη μέση 

τοποθέτησαν την ηγεμονία της Θήβας  (371 π.Χ.) και στο κάτω μέρος έβαλαν τις εκ-

στρατείες του Μ. Αλεξάνδρου (334-323 π.Χ.). 

Με το επόμενο σήμα της δασκάλας, οι ομάδες άλλαζαν και να σχηματίζονταν νέες 

τριάδες. Στο τέλος, οι μαθητές άφησαν όλα τα μπαλόνια κάτω, βάζοντας τα ιστορικά 

γεγονότα σε σωστή χρονολογική σειρά από το πιο παλαιό στο πιο πρόσφατο πηγαίνο-

ντας από τα αριστερά προς τα δεξιά. Η σειρά των μπαλονιών δηλαδή είχε την εξής 

μορφή: (α) 11οςαι. (β) 8ος αι., (γ) 776 π.Χ., (δ) 590 π.Χ., (ε) 508 π.Χ., (στ) 404-386, (ζ) 

490 π.Χ., (η) 478 π.Χ., (θ) 461-429 π.Χ., (ι) 371 π.Χ., (κ) 338 π.Χ. (λ) 334-323 π.Χ., 

(μ) 323-168 π.Χ., (ν) 280 π.Χ., (ξ) 146 π.Χ. Πρόκειται για την ίδια χρονολογική σειρά 

των ιστορικών γεγονότων, στην οποία τα παιδιά είχαν καταλήξει και στο τέλος της 

κατασκευής της χρονογραμμής. 

Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, έδειχναν ιδιαίτερο ενθου-

σιασμό και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένα αγόρι «είχε πλάκα που έπαιζαν γρή-

γορα». Δηλαδή, ήταν ένα παιχνίδι, στο οποίο χρειαζόταν να υπάρχει εγρήγορση και 

σωστή συνεργασία, με αποτέλεσμα τα παιδιά, να μην χρησιμοποιούν μόνο το μυαλό 

τους για να απαντήσουν σωστά, αλλά και την ταχύτητα του σώματος. Μάλιστα, ορι-

σμένοι μαθητές, μετά το τέλος του παιχνιδιού, φώναζαν «Να παίξουμε και άλλο». Ω-

στόσο, λόγω του περιορισμένου χρόνου, περάσαμε στην τελευταία μας συζήτηση. 

Μετά το πέρας αυτής της δραστηριότητας λοιπόν, άρχισε η ανακεφαλαιωτική μας 

συζήτηση, στην οποία τα παιδιά απάντησαν στις εξής ερωτήσεις: 

➢ Πως σας φάνηκε η κατασκευή της χρονογραμμής; Σας βοήθησε στην κατανόηση 

της χρονικής σύνδεσης των γεγονότων; 

Απαντήσεις μαθητών: Ένα αγόρι ανέφερε πως τον βοήθησε στο να καταλάβει τη 

σειρά των γεγονότων αλλά τον δυσκόλεψε λίγο, ενώ ένα κορίτσι είπε 

χαρακτηριστικά πως στην αρχή τη δυσκόλεψε αλλά όταν κατάλαβε πως γίνεται τη 

βοήθησε στο να θυμάται με τη σειρά τα γεγονότα. 

➢ Θέλετε να μας υπενθυμίσετε τι σημαίνουν οι έννοιες αιώνας και γενιά; 

Απαντήσεις μαθητών: Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία συμμετοχής. Ένα 

αγόρι απάντησε πως αιώνας είναι 100 χρόνια, ενώ η γενιά η ομάδα ανθρώπων, ένα 

άλλο αγόρι ανέφερε πως είναι 100 χρόνια και οι άνθρωποι με την ίδια ηλικία, ενώ 

ένα κορίτσι συμφώνησε λέγοντας πως αιώνας είναι 100 χρόνια και η γενιά τα άτομα 

της ίδιας ηλικίας. 
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➢ Θέλετε να μας υπενθυμίσετε την ιδιαιτερότητα μέτρησης των π.Χ. χρόνων; 

Απαντήσεις μαθητών: Ένα αγόρι πήρε τον λόγο και απάντησε πως τα π.Χ. χρόνια 

τα μετράμε αντίστροφα. 

➢ Πως σας φάνηκαν οι δραστηριότητες που συμμετείχε το σώμα σας; Ποια σας άρεσε 

πιο πολύ; 

Απαντήσεις μαθητών: Οι μαθητές με μεγάλη ευχαρίστηση απάντησαν σε αυτή την 

ερώτηση, δίνοντας ποικίλες απαντήσεις. Ένα κορίτσι απάντησε πως της άρεσαν 

όλες οι δραστηριότητες, αλλά κυρίως εκείνη με τις γενιές γιατί δεν είχε καταλάβει 

τι ήταν, ένα άλλο κορίτσι συμφώνησε λέγοντας πως η δραστηριότητα με τις γενιές 

ήταν πολύ ωραία γιατί μιμήθηκε τη μαμά της, ενώ ένα αγόρι ανέφερε πως οι 

δραστηριότητες του άρεσαν ακόμα περισσότερο από την χρονογραμμή γιατί στη 

χρονογραμμή έμαθε, ενώ στις δραστηριότητες έπαιξε, δηλώνοντας πως η 

αγαπημένη του δραστηριότητα ήταν εκείνη με τη μίμηση των επαγγελμάτων της 

εποχής, διότι ήταν σαν να ζούσε όπως οι αρχαίοι. 

➢ Θα θέλατε αυτές οι δραστηριότητες να υπήρχαν πάντα στο μάθημα της Ιστορίας; 

Απαντήσεις μαθητών: Οι μαθητές στη συντριπτική πλειοψηφία απάντησαν θετικά 

με μεγάλο ενθουσιασμό, ενώ μόνο ένα αγόρι ανέφερε πως του αρέσει το μάθημα 

της δασκάλας. 

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί πως καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης υπήρξε 

ένα άριστο και αρκετά ευδιάθετο κλίμα. Οι μαθητές φάνηκε να απόλαυσαν τη 

διαδικασία και να τους άρεσε ο εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας. Η μύησή τους στη 

χρήση της χρονογραμμής και ο ρόλος της στην κατανόηση των χρονικών εννοιών που 

συζητήθηκαν αποκαλύφθηκε από τα ίδια. Η καταγραφή και οπτικοποίηση των 

γεγονότων πάνω στη χρονογραμμή φαίνεται πώς βοήθησε τα παιδιά γνωστικά, παρά 

την αρχική δυσκολία που παρουσιάστηκε στην κατανόηση της κατασκευής της και της 

τοποθέτησης των γεγονότων πάνω σ’ αυτήν. Παρά τις θετικές δηλώσεις τους για τη 

χρήση της χρονογραμμής, ήταν ορατό πως οι ενσώματες δραστηριότητες ήταν εκείνες 

που κυριάρχησαν στην προτίμηση και την συμμετοχή τους. Η χρήση του σώματος των 

παιδιών στην επεξεργασία των χρονικών εννοιών, έδειξε ότι τα βοήθησε τόσο σε 

γνωστικό επίπεδο, δηλαδή στην κατανόηση των χρονικών όρων, όσο και στην μεταξύ 

τους συνεργασία και στη διάθεσή τους για μάθημα. Εξαιτίας αυτών των 

δραστηριοτήτων και της χρονογραμμής, τα παιδιά ανυπομονούσαν να κάνουν Ιστορία 

και όπως είπαν και τα ίδια, περίμεναν την ώρα που θα συναντηθούμε για να παίξουμε. 
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5.4 Συζήτηση μεταξύ του ημερολογίου των παρεμβάσεων και των απαντήσεων 

των ερωτηματολογίων. 

 

Με σκοπό να διεξάγουμε περισσότερο έγκυρα συμπεράσματα για τη χρησιμότητα 

της παρέμβασης στην πειραματική ομάδα, κρίνεται σημαντικό σε αυτό το σημείο, να 

παρατηρήσουμε συνδυαστικά τα αποτελέσματα που συλλέξαμε από τις απαντήσεις των 

ερωτηματολογίων και από το ημερολόγιο που κρατήθηκε κατά τη διάρκεια των 

παρεμβάσεων. 

Δεδομένου ότι έχουμε χωρίσει τις ερωτήσεις μας σε ερωτήσεις που αφορούν τη 

στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας και σε ερωτήσεις που αφορούν 

τις γνώσεις των μαθητών, παρατηρούμε πως η κάθε παρέμβαση ξεχωριστά, μπορεί να 

μας δώσει, σε συνδυασμό με τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, χρήσιμες 

πληροφορίες που επικυρώνουν περαιτέρω τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε 

θέσει.  

Αξίζει να αναφερθεί εξ αρχής, πως οι συχνότητες των απαντήσεων των 

ερωτηματολογίων που θα αναφερθούν στη συνέχεια, αναγράφονται αναλυτικά μέσω 

διαγραμμάτων στο παράρτημα 2. 

Ξεκινώντας λοιπόν από τις τρεις πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, σκοπός 

είναι να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα: α) εάν στα παιδιά αρέσει το μάθημα της 

Ιστορίας, β) εάν τους φαίνεται ενδιαφέρον και γ) εάν τους αρέσει να συμμετέχουν σε 

αυτό.  

Πριν την εφαρμογή της παρέμβασης, 11 από τους 15 μαθητές της τάξης απάντησαν 

πως τους αρέσει «Πάρα πολύ» ή «Αρκετά» το μάθημα της Ιστορίας, ενώ μετά το πέρας 

της παρέμβασης οι μαθητές που δήλωσαν πως τους αρέσει «Πάρα πολύ» ή «Αρκετά» 

η Ιστορία ήταν 12.  

Παράλληλα, 12 από τους 15 μαθητές, αναφέρουν τόσο στο pre test, όσο και στο post 

test, πως τους φαίνεται «Πάρα πολύ» ή «Αρκετά» ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας, 

ενώ όσον αφορά τη διάθεσή τους για συμμετοχή στο μάθημα, στο pre test, 11 μαθητές 

και στο post test 12 μαθητές, δήλωσαν πως του αρέσει να συμμετέχουν «Πάρα πολύ» 

ή «Αρκετά».  

Επομένως, τόσο στο pre test, όσο και στο post test,  φαίνεται πως η συντριπτική 

πλειοψηφία των παιδιών της πειραματικής ομάδας διάκειται φιλικά προς το μάθημα. 

Αυτό, επιβεβαιώνεται και από τη συζήτηση στην πρώτη παρέμβαση, κατά την οποία 

κάποια παιδιά παίρνουν τον λόγο και αναφέρουν πως τους αρέσει το μάθημα της 
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Ιστορίας και τους φαίνεται ενδιαφέρον, ενώ ένας από τους μαθητές της τάξης, 

επισημαίνει χαρακτηριστικά πως είναι ενδιαφέρον γιατί «μοιάζει με παραμύθι».  

Ωστόσο, εκτός από τις προσωπικές τους απόψεις, η φιλική τους διάθεση προς το 

μάθημα διαπιστώθηκε και κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, όπως καταγράφηκε στο 

ημερολόγιο της ερευνήτριας. Η πλειοψηφία των μαθητών, ήταν αρκετά πρόθυμη στο 

να συμμετέχει στις δραστηριότητες που αφορούσαν το μάθημα της Ιστορίας και αυτό 

επιβεβαιώνει πως πράγματι υπήρχε μια ευχάριστη διάθεση εντός του μαθήματος. 

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως στην αρχή των παρεμβάσεων τα παιδιά ήταν κάπως 

αμήχανα και διστακτικά, κάτι που με τον καιρό άλλαξε, καθώς εξοικειώθηκαν με τη 

διαδικασία και συμμετείχαν ακόμα πιο ενεργά. 

Στη συνέχεια, στο ερώτημα «Θα σας άρεσε αν η Ιστορία διδασκόταν μέσα από το 

παιχνίδι;», 11 από τα 15 παιδιά απάντησαν στο pre test πως θα τους άρεσε «Πάρα 

πολύ» ή «Αρκετά» εάν η Ιστορία διδασκόταν μέσα από το παιχνίδι, ενώ στο post test 

απάντησαν με τον ίδιο τρόπο 12 παιδιά της τάξης. 

Αυτές οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων, επιβεβαιώθηκαν και από το 

ημερολόγιο που κρατήθηκε κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, καθώς τα παιδιά αν 

και έδειξαν θετική στάση απέναντι στη χρονογραμμή, έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό 

με τις ενσώματες-βιωματικές δραστηριότητες.  

Ήδη, από την 5η παρέμβαση, όταν πληροφορήθηκαν πως στο εξής θα χρειαστεί να 

πάρουν μέρος σε ορισμένες παιγνιώδεις δραστηριότητες, η συντριπτική πλειοψηφία 

άρχισε να φωνάζει με ενθουσιασμό και τα παιδιά φαίνονταν αρκετά χαρούμενα και 

πρόθυμα. 

Εκτός όμως από τον θεωρητικό ενθουσιασμό, και στην πράξη φάνηκε να 

απολαμβάνουν το παιχνίδι, όπως για παράδειγμα στην 6η παρέμβαση που χρειάστηκε 

να δημιουργήσουν σειρές με βάση τα χρονικά γεγονότα και να απονέμουν τα δικά τους 

βραβεία. Πρόκειται για μία παρέμβαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί τα παιδιά όχι 

μόνο διασκέδασαν με αυτή τη παιγνιώδη διαδικασία, αλλά προκειμένου να απονέμουν 

τα βραβεία τους, είδαν κριτικά τις ενέργειες των προσώπων της Ιστορίας.  

Συνεχίζοντας, τα παιδιά κλήθηκαν, όπως είδαμε, να απαντήσουν εάν τους αγχώνει 

η εξέταση στο μάθημα της Ιστορίας και εάν τους φαίνεται δύσκολο το μάθημα έτσι 

όπως διδάσκεται στο σχολείο.  

Στην πρώτη από αυτές τις ερωτήσεις, 7 μαθητές απάντησαν, πριν την παρέμβαση, 

πως τους αγχώνει «Πάρα πολύ» ή «Αρκετά» η εξέταση του μαθήματος, ενώ μετά την 

παρέμβαση, κανένα παιδί δεν δήλωσε πως το αγχώνει «Πάρα πολύ» αλλά 4 παιδιά 
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απάντησαν «Αρκετά», ενώ οι υπόλοιποι δήλωσαν  «Μέτρια» (2 μαθητές), «Ελάχιστα» 

(4 μαθητές) και «Καθόλου» (5 μαθητές). Οι περισσότεροι δηλαδή μαθητές, δεν είχαν 

το άγχος της εξέτασης του μαθήματος τόσο στο pre-test, όσο και στο post-test. 

Από την άλλη, όσον αφορά τη δυσκολία του μαθήματος, στο pre test 6 παιδιά 

δήλωσαν πως τους φαίνεται «Αρκετά» δύσκολο το μάθημα της Ιστορίας, ενώ οι 

υπόλοιποι απάντησαν «Καθόλου» (6 μαθητές), «Ελάχιστα» (2 μαθητές) και «Μέτρια» 

(1 μαθητής). Αντίστοιχα, στο Post-test, έχουμε μία σαφή βελτίωση, καθώς μόνο ένας 

μαθητής δήλωσε πως του φαίνεται «Αρκετά» δύσκολο το μάθημα της Ιστορίας, ενώ οι 

υπόλοιποι απάντησαν  «Καθόλου» (7 μαθητές), «Ελάχιστα» (2 μαθητές) και «Μέτρια» 

(5 μαθητές).  

Επομένως, τα παιδιά φαίνεται σε ένα μεγάλο ποσοστό να μην θεωρούν δύσκολο το 

μάθημα της Ιστορίας τόσο πριν αλλά ειδικά και μετά την παρέμβαση. 

Αυτές οι απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια, επιβεβαιώνονται εξίσου 

μέσω του ημερολογίου της ερευνήτριας, καθώς τα παιδιά δεν έδειχναν αγχωμένα ή να 

δυσκολεύονται κάπου, αλλά αντιθέτως ήταν αρκετά πρόθυμα στο να συμμετέχουν από 

μόνα τους στο μάθημα, αλλά και πολλές φορές έδιναν τη σωστή απάντηση κατά τη 

διάρκεια των παρεμβάσεων. 

 Ωστόσο, εξαίρεση αποτελούν η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη παρέμβαση, στις 

οποίες τα παιδιά επειδή δεν ήταν εξοικειωμένα με τέτοιου είδους παρεμβάσεις, 

φάνηκαν ορισμένες φορές αμήχανα ή διστακτικά, επειδή φοβόντουσαν πως θα 

εξεταστούν ή πως μας θα απογοητεύσουν. Αυτός ο φόβος θα μπορούσε να αποτυπωθεί 

και στη χαρακτηριστική φράση ενός αγοριού στην τρίτη παρέμβαση, ο οποίος ανέφερε: 

«Κυρία μη μας βάλετε δύσκολα αυτή τη φορά». Βέβαια, το άγχος αυτό μειώθηκε 

αισθητά στις επόμενες παρεμβάσεις, καθώς τα παιδιά με τον καιρό συνήθισαν τη 

διαδικασία, την είδαν ως παιχνίδι και συμμετείχαν πιο ενεργά. 

Έπειτα, στις δύο τελευταίες ερωτήσεις που αφορούσαν τη στάση των μαθητών, τα 

παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν εάν τους είναι εύκολο να θυμούνται πληροφορίες 

σχετικά με την Ιστορία και εάν τους είναι εύκολο να τοποθετούν σε χρονική σειρά τα 

ιστορικά γεγονότα. Πρόκειται για δύο ερωτήσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο 

βασίστηκαν σε μία αυτοαξιολόγηση των δυνατοτήτων τους. 

Στην πρώτη λοιπόν από αυτές τις ερωτήσεις, 7 από τα 15 παιδιά απάντησαν στο pre 

test πως τους είναι «Πάρα πολύ» ή «Αρκετά» εύκολο να θυμούνται πληροφορίες 

σχετικά με την ιστορία, ενώ στο post test, οι μαθητές που έδωσαν αυτές τις απαντήσεις 

αυξήθηκαν σε 9. 
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Αντίστοιχα, όσον αφορά την ευκολία χρονικής τοποθέτησης των γεγονότων, 8 

παιδιά στο pre test απάντησαν πως τους είναι «Πάρα πολύ» ή «Αρκετά» εύκολο να 

τοποθετούν τα γεγονότα με χρονική αλληλουχία, ενώ στο post test, τα παιδιά που 

έδωσαν αυτές τις απαντήσεις αυξήθηκαν σε 11. 

Με βάση αυτές τις απαντήσεις, θα λέγαμε λοιπόν, πως η τάξη στην πλειοψηφία της 

δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της και δεν «τρομοκρατείται» από ασκήσεις 

υψηλών απαιτήσεων, όπως είναι η τοποθέτηση των γεγονότων σε χρονική σειρά ή η 

απομνημόνευση πληροφοριών. 

Αυτή η εμπιστοσύνη των παιδιών προς τον εαυτό τους, επιβεβαιώνεται σε έναν 

βαθμό και από τις παρεμβάσεις, ειδικά όσες αφορούν τη κατασκευή της χρονογραμμής, 

η οποία απαιτούσε γνώσεις σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα. Πιο συγκεκριμένα, στις 

παρεμβάσεις 1 έως 5, όπως είδαμε, τα παιδιά κλήθηκαν να φτιάξουν την χρονογραμμή 

τους και να τοποθετούν σε αυτή ανά παρέμβαση ορισμένα ιστορικά γεγονότα που τους 

δίνονταν.  

Ωστόσο, στην δεύτερη και στην τρίτη παρέμβαση, σε αντίθεση με την υψηλή 

αυτοεκτίμηση των δυνατοτήτων τους που έδειξαν στο ερωτηματολόγιο του pre-test, τα 

παιδιά έδειξαν παραπάνω διστακτικότητα και προβληματισμό όσον αφορά την 

τοποθέτηση των χρονικών γεγονότων στη σωστή χρονολογική σειρά. Αυτό όμως, ίσως 

να οφείλεται στην έλλειψη αντίστοιχης εμπειρίας τοποθέτησης των γεγονότων εντός 

της χρονογραμμής, διότι στη συνέχεια των παρεμβάσεων, τα παιδιά μπορούσαν 

πράγματι σε μεγάλο ποσοστό να απομνημονεύσουν τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα 

και σταδιακά να τα τοποθετούν σε σωστή χρονική συνέχεια με περισσότερη ευκολία. 

Κλείνοντας το πρώτο μισό του ερωτηματολογίου που αφορούσε τη στάση των 

μαθητών, στη συνέχεια περνάμε στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αφορούν 

τον γνωστικό τομέα.  

Πιο συγκεκριμένα, στις τρεις πρώτες από αυτές τις ερωτήσεις, την 9η την 10η και 

την 11η, σκοπός των ερωτημάτων, ήταν η εξακρίβωση της κατανόησης βασικών 

χρονικών εννοιών, καθώς οι μαθητές ερωτήθηκαν σχετικά με την έννοια του αιώνα, 

της δεκαετίας και της χιλιετίας.  

Στην πρώτη από αυτές τις γνωστικές ερωτήσεις, οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν 

από πόσα χρόνια διαρκεί ένας αιώνας, έχοντας να επιλέξουν ανάμεσα σε α) 100, β) 50 

και γ) 10. Πρόκειται για μία έννοια που φάνηκε πως δεν τα δυσκόλεψε ιδιαίτερα, καθώς 

ήδη στο pre test οι 13 από τους 15 μαθητές της τάξης απάντησαν σωστά πως διαρκεί 
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100 χρόνια, ενώ μόνο 2 απάντησαν 50, ενώ στο post-test όλοι οι μαθητές απάντησαν 

σωστά, ότι δηλαδή ένας αιώνας διαρκεί 100 χρόνια. 

Στη συνέχεια, στη 10η ερώτηση, τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν με σωστό ή 

λάθος στο εάν δύο δεκαετίες αποτελούνται από 20 χρόνια. To εντυπωσιακό σε αυτή 

την ερώτηση είναι πως τόσο στο pre-test, όσο και στο post-test όλοι οι μαθητές 

απάντησαν σωστά, ότι δηλαδή δύο δεκαετίες αποτελούνται από 20 χρόνια. Επομένως, 

σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, φαίνεται να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με την 

έννοια της δεκαετίας. 

Αντίστοιχα, η 11η ερώτηση, έθετε στα παιδιά το ερώτημα από πόσα χρόνια 

αποτελείται μια χιλιετία, με τις προτεινόμενες απαντήσεις να είναι: α) 100, β) 1.000, γ) 

2.000. Στο post-test, 14 μαθητές απάντησαν σωστά πως μια χιλιετία αποτελείται από 

1000 χρόνια, ενώ μόνο ένας μαθητής απάντησε 100, γεγονός που άλλαξε στο post-test, 

καθώς όλοι οι μαθητές μετά την παρέμβαση απάντησαν σωστά. Αυτό, σημαίνει πως τα 

παιδιά της πειραματικής ομάδας, όπως συνέβη και με τις έννοιες του αιώνα και της 

δεκαετίας ήταν στην συντριπτική πλειοψηφία τους ήδη εξοικειωμένα με την έννοια της 

χιλιετίας.  

Δίνοντας λοιπόν απάντηση στα ερωτήματα αυτά μέσα από τις παρεμβάσεις, 

παρατηρήθηκε κυρίως από τις διευκρινιστικές ερωτήσεις της πρώτης παρέμβασης πως 

πολλοί μαθητές πράγματι γνώριζαν πόσα χρόνια διαρκεί ένας αιώνας, μια δεκαετία και 

μια χιλιετία. Δηλαδή, όσον αφορά τη διάρκεια των χρονικών αυτών εννοιών, που ήταν 

το ζητούμενο των συγκεκριμένων ερωτήσεων, οι περισσότεροι μαθητές, γνώριζαν τη 

σωστή απάντηση καθώς κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις τους στο αντίστοιχο ερώτημα 

ήταν από τους περισσότερους πως ο αιώνας και η δεκαετία διαρκούν «100 και 10 

χρόνια» και η χιλιετία «1.000 χρόνια». 

Προχωρώντας στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, η 12η ερώτηση, δεν στόχευε, 

όπως οι προηγούμενες τρεις, στο να εξετάσουμε την εξοικείωση των μαθητών με 

κάποιες βασικές χρονικές έννοιες, αλλά αφορούσε την ικανότητα των παιδιών να 

τοποθετούν σε σωστή χρονολογική σειρά τα γεγονότα και να διακρίνουν τις π.Χ. και 

τις μ.Χ. χρονολογίες.  

Έτσι, τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν ποιο από τα παρακάτω τρία χρονικά 

γεγονότα συνέβη πρώτο: α) Νίκη των Ρωμαίων έναντι των Καρχηδονίων (202 π.Χ.), 

β) Μάχη στις Θερμοπύλες (480 π.Χ.) και γ) Η ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους (1830 

μ.Χ.). Η σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση ήταν το 480 π.Χ. και στο pre-test την 

επέλεξαν 8 από τους 15 μαθητές, ενώ στο post-test, κατάφεραν να βρουν τη σωστή 
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απάντηση 12 από τους 15 μαθητές της τάξης. Επομένως, διακρίνουμε πως πολλοί 

μαθητές με βάση την απάντηση που έδωσαν στο pre-test σε αυτή την ερώτηση, 

δυσκολεύονταν να τοποθετήσουν σε χρονική συνέχεια τα γεγονότα. Ωστόσο, μετά το 

πέρας της παρέμβασης, ο αριθμός των παιδιών που απάντησαν σωστά αυξήθηκε και 

αυτό ίσως οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξοικείωσή τους μέσω της χρονογραμμής. 

Με βάση αυτό το ερώτημα, κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων και μέσω του 

ημερολογίου που κρατούσε η ερευνήτρια, παρατηρήθηκε κυρίως η ικανότητα των 

παιδιών να τοποθετούν τα γεγονότα που τους δίνονταν στην χρονογραμμή. Ξεκινώντας 

από τη 2η και τη 3η παρέμβαση, διαπιστώθηκε πως τα παιδιά ήταν στην αρχή αμήχανα 

και χρειάζονταν ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με την π.Χ. χρονολόγηση. Ωστόσο, 

με αρκετή προσπάθεια και καθοδήγηση από τη δασκάλα και την ερευνήτρια κατάφεραν 

να τοποθετήσουν σωστά τα γεγονότα της εκάστοτε φοράς. Σε αντίθεση όμως με την 2η 

και την 3η παρέμβαση, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μια περίοδος προσαρμογής 

των παιδιών στην καινούργια αυτή διαδικασία, στη 4η και στη 5η παρέμβαση, οι 

μαθητές φαίνονταν πολύ πιο εξοικειωμένοι και μπορούσαν με περισσότερη ευκολία να 

τοποθετούν στη χρονογραμμή τους τα ιστορικά γεγονότα. Ίσως αυτή η εξάσκηση με 

τις χρονολογίες και την σωστή τους κατανομή, βοήθησε τα παιδιά να 

συνειδητοποιήσουν καλύτερα την μέτρηση του π.Χ. αιώνα, καθώς και να μπορούν να 

εντοπίζουν πιο άμεσα τη διαδοχή των γεγονότων.  

Βέβαια, εκτός από την χρονογραμμή,  τα παιδιά βοηθήθηκαν στην κατανόηση της 

χρονικής διαδοχής των γεγονότων και μέσα από τις ενσώματες-βιωματικές 

δραστηριότητες. Ενδεικτικά, στην 6η δραστηριότητα εξοικειώθηκαν περαιτέρω μέσω 

του παιχνιδιού στην αντιστοίχιση των γεγονότων με τον αιώνα που ανήκουν και στην 

διάκριση των χρονικών εποχών. 

Η 13η και 14η ερώτηση, στόχευαν στο να εξετάσουν εάν οι μαθητές κατανοούν τη 

μέτρηση του χρόνου στα π.Χ. και στα μ.Χ. χρόνια.  

Στην 13η ερώτηση λοιπόν, τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν εάν ο 7ος αιώνας μ.Χ. 

αφορούσε τα χρόνια 601-700 μ.Χ. ή 701-800 μ.Χ. Στο pre-test, 10 μαθητές απάντησαν 

σωστά πως αφορούσε τα χρόνια 601-700 μ.Χ., ενώ οι υπόλοιποι απάντησαν 

λανθασμένα. Ωστόσο, στο post-test, το ποσοστό των σωστών απαντήσεων αυξήθηκε 

ελαφρώς, καθώς 13 έναντι των 10 μαθητών του pre test κατάφεραν να δώσουν τη 

σωστή απάντηση. 
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Αντίστοιχα, στην 14η ερώτηση, τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν εάν ο 7ος αιώνας 

π.Χ. αφορούσε τα χρόνια 700-601 π.Χ. ή 800-701 π.Χ. Πρόκειται για μια ερώτηση με 

περισσότερη δυσκολία, καθώς τα π.Χ. χρόνια τα μετράμε αντίστροφα.  

Σε αυτή λοιπόν την ερώτηση, πριν την εφαρμογή της παρέμβασης, 3 μαθητές 

απάντησαν σωστά ότι ο 7ος αιώνας π.Χ. αφορά τα χρόνια 700-601 π.Χ., ενώ 12 μαθητές 

απάντησαν λάθος το 800-701 π.Χ. Ωστόσο, στο Post-test, παρατηρούμε μία τεράστια 

βελτίωση, καθώς οι μαθητές που επέλεξαν τη σωστή απάντηση ήταν 12, ενώ μόνο 3 

απάντησαν το 800-701 π.Χ. 

Επομένως, με βάση αυτές τις δύο ερωτήσεις του ερωτηματολογίου συμπεραίνουμε 

πως οι μαθητές πριν από την παρέμβαση δυσκολεύονταν στην μέτρηση των μ.Χ., αλλά 

ακόμα περισσότερο, δυσκολεύονταν στη μέτρηση των π.Χ. χρόνων, γεγονός που 

βελτιώθηκε μετά το τέλος της παρέμβασης. 

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, σύμφωνα με το ημερολόγιο της ερευνήτριας, 

διαπιστώθηκε πως πράγματι τα παιδιά δυσκολεύονταν έως έναν βαθμό στη κατανόηση 

της μέτρησης των π.Χ. και των μ.Χ. χρόνων. Ξεκινώντας από την πρώτη κιόλας 

παρέμβαση, στην οποία έλαβε χώρα ένας διάλογος με τους μαθητές, στην ερώτηση 

«Μήπως γνωρίζετε τη διαφορά ανάμεσα στα π.Χ. και τα μ.Χ. χρόνια;», δεν 

παρατηρήθηκε μεγάλη συμμετοχή καθώς μόνο ένα κορίτσι σήκωσε το χέρι της και 

επεσήμανε ως διαφορά τη γέννηση του Χριστού. Ίσως αυτή η μειωμένη διάθεση για 

συμμετοχή οφείλεται στο ότι τα παιδιά σε μεγάλο βαθμό δεν γνώριζαν την απάντηση. 

Στην πορεία βέβαια των παρεμβάσεων, εξαιτίας του αντικειμένου της Ιστορίας της Δ’ 

τάξης του δημοτικού, όπου τα ιστορικά γεγονότα τα οποία μελετώνται ανήκουν στα 

π.Χ. χρόνια, δόθηκε βάση μέσω της χρονογραμμής κυρίως στη μέτρηση αυτών των 

αιώνων, διευκρινίζοντας όμως τη μεταξύ τους διαφορά. 

Για παράδειγμα στη δεύτερη παρέμβαση, έγινε η ερώτηση σε ποιον αιώνα ανήκει 

το 508 π.Χ. και το 590 π.Χ., με τα παιδιά να διχάζονται ανάμεσα στον 5ο και στον 6ο 

αιώνα π.Χ.. Σε αυτό το σημείο, διευκρινίστηκε από την δασκάλα πως το σωστό ήταν ο 

6ος αιώνας και δεν θα έπρεπε να μπερδεύονται από το νούμερο «5» μπροστά από τη 

χρονολογία, ενώ έγινε γνωστό για ακόμα μια φορά πως τα π.Χ. χρόνια μετράνε 

αντίστροφα ενώ τα μ.Χ. όχι. Βέβαια, κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων της 

χρονογραμμής, ειδικά στις πέντε πρώτες παρεμβάσεις όπου τα παιδιά ασχολήθηκαν με 

την κατασκευή της και την τοποθέτηση των γεγονότων, οι μαθητές άρχισαν να 

εξοικειώνονται με την κατανομή τους, με αποτέλεσμα στην 4η και στην 5η παρέμβαση 
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να τους είναι πολύ πιο εύκολη η κατανόηση της μέτρησης των ιστορικών συμβάντων 

του π.Χ. αιώνα και ο διαχωρισμός τους από όσα συνέβησαν στα μ.Χ. χρόνια. 

Στην 15η ερώτηση, τα παιδιά έπρεπε να απαντήσουν με Σωστό- Λάθος εάν τα 

Κλασικά χρόνια (5ος-4ος αι. π.Χ.) υπήρξαν πριν από τα Αρχαϊκά (8ος-5ος αι. π.Χ.) και τα 

Ελληνιστικά χρόνια (4ος-1ος αι. π.Χ.), προκειμένου να ελέγξουμε συνδυαστικά για 

ακόμα μια φορά τόσο την κατανόηση της μέτρησης των π.Χ. και μ.Χ. χρόνων, όσο και 

την ικανότητα της τοποθέτησης των γεγονότων σε σωστή χρονολογική σειρά. 

Στο pre-test αυτής της ερώτησης λοιπόν, επέλεξαν τη σωστή απάντηση, δηλαδή το 

«Λάθος» 9 μαθητές, ενώ οι υπόλοιποι απάντησαν λανθασμένα. Ωστόσο, στο post-test, 

το ποσοστό των σωστών απαντήσεων αυξήθηκε, καθώς 12 μαθητές απάντησαν 

«Λάθος», ενώ μόνο 3 απάντησαν λανθασμένα. Αυτό, θα μπορούσε να μας 

επιβεβαιώσει, όπως και οι προηγούμενες δύο ερωτήσεις, πως πριν την εφαρμογή της 

παρέμβασης, αρκετά παιδιά δυσκολεύονταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

χρονολόγησης π.Χ. και μ.Χ. χρόνων, όπως και στην τοποθέτηση των γεγονότων σε μία 

σωστή χρονολογική συνέχεια. Ωστόσο, μετά το πέρας της παρέμβασης, υπήρξε μια 

αισθητή βελτίωση. 

Το ερώτημα αυτό, όπως και το 12ο, στόχευε στο να ελέγξει, εκτός από τη μέτρηση 

των π.Χ. και μ.Χ. χρόνων, κατά πόσο τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοούν τη διαδοχή 

των ιστορικών γεγονότων.  

Επομένως, όπως και στο 12ο ερώτημα, στις παρεμβάσεις, οι παρατηρήσεις της 

ερευνήτριας ήταν εστιασμένες στη στάση των παιδιών απέναντι στην τοποθέτηση των 

γεγονότων που τους δίνονταν.  

Όπως αναφέρθηκε λοιπόν και παραπάνω, ενώ τα παιδιά στην αρχή, στην 2η και στην 

3η παρέμβαση, αντιμετώπισαν δυσκολίες, στη συνέχεια εξοικειώθηκαν με τη 

διαδικασία και άρχισαν με περισσότερη ευκολία να συνειδητοποιούν την χρονική 

αλληλουχία των γεγονότων. Αυτή τους η ικανότητα, ενισχύθηκε περαιτέρω και μέσα 

από τις ενσώματες-βιωματικές δραστηριότητες, όπου τα παιδιά κλήθηκαν να 

αντιστοιχούν τα γεγονότα με τους αιώνες τους οποίους ανήκουν, αλλά και να 

συζητήσουν για τη διαδοχή μέσα από προσωπικά τους παραδείγματα. 

Στη συνέχεια, στην 16η ερώτηση, τα παιδιά έπρεπε να δώσουν σύντομη απάντηση 

στο τι σημαίνουν οι παρακάτω λέξεις: αιώνας,  χιλιετία, γενιά. Για να θεωρήσουμε 

σωστή την απάντηση, οι μαθητές έπρεπε να δώσουν σαφείς και σωστούς 

προσδιορισμούς όλων των εννοιών. Ωστόσο, όλοι οι μαθητές στο pre test παρουσίαζαν 

δυσκολία στον προσδιορισμό της έννοιας της γενιάς, με αποτέλεσμα όλες οι 
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απαντήσεις να θεωρηθούν λανθασμένες. Αξίζει όμως να σημειωθεί, πως στις έννοιες 

του αιώνα και της χιλιετίας η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε σωστά. 

Παρόλα αυτά, μετά το πέρας της παρέμβασης, σημειώνεται μια πολύ σημαντική 

βελτίωση στις απαντήσεις των μαθητών, καθώς 9 από τους 15 μαθητές κατάφεραν να 

προσδιορίσουν σωστά και τις 3 έννοιες, δίνοντας την σωστή απάντηση. Από αυτό το 

γεγονός, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως τα περισσότερα παιδιά κατά τη 

διάρκεια των παρεμβάσεων, μπόρεσαν να κατανοήσουν κυρίως την έννοια της γενιάς 

που δεν γνώριζαν, αλλά και περαιτέρω τις έννοιες της χιλιετίας και του αιώνα. 

Σε αυτό το ερώτημα, σύμφωνα με το ημερολόγιο της ερευνήτριας, ενώ τα παιδιά 

γνώριζαν, όπως φάνηκε μέσα από συζητήσεις, κυρίως της πρώτης παρέμβασης, τι 

σημαίνει ο αιώνας και η χιλιετία, δεν γνώριζαν σχεδόν καθόλου τι σημαίνει η έννοια 

της γενιάς. Σε αυτήν την έλλειψη γνώσης, αποσκοπούσε κατά κύριο λόγο η 8η 

παρέμβαση, όπου όχι μόνο δόθηκε ο ορισμός της συγκεκριμένης έννοιας, αλλά τα 

παιδιά κλήθηκαν μέσα από τη σωματική αναπαράσταση να ενσαρκώσουν ρόλους 

τριών γενεών: της δικιάς τους, των γονιών τους και των παππούδων τους. 

 Στο τέλος αυτής της παρέμβασης, φάνηκε μέσα από ερωτήσεις της ερευνήτριας, 

πως τα παιδιά έχουν αντιληφθεί αρκετά ικανοποιητικά την έννοια της γενιάς, κάτι που 

αποτυπώθηκε και στην πρόοδο του post-test. 

Τέλος, στην 17η ερώτηση, με σκοπό να ελέγξουμε την ικανότητα του υπολογισμού 

των χρονικών αποστάσεων μεταξύ των ιστορικών γεγονότων, οι μαθητές κλήθηκαν να 

απαντήσουν στο εξής ερώτημα: Εάν η νομοθεσία του Σόλωνα έγινε το 590 π.Χ. και η 

νομοθεσία του Κλεισθένη το 508 π. Χ, πόσα χρόνια απόσταση έχουν οι δύο 

νομοθεσίες; Η σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση ήταν 82 χρόνια, επομένως 

όποιος μαθητής δεν απάντησε τον αριθμό 82, θεωρήσαμε πως έδωσε λάθος απάντηση. 

Στο pre test αυτής της ερώτησης, 9 μαθητές απάντησαν λανθασμένα, ενώ μόνο 6 

μπόρεσαν να υπολογίσουν τη χρονική απόσταση των δύο νομοθεσιών. Ωστόσο, μετά 

το πέρας της παρέμβασης, το ποσοστό των σωστών απαντήσεων αυξήθηκε θεαματικά 

σε 11 έναντι των 6 μαθητών που είχαν απαντήσει σωστά, ενώ μόνο 4 απάντησαν 

λανθασμένα.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, τα παιδιά είχαν την 

ευκαιρία να εξοικειωθούν με τον υπολογισμό των χρονικών αποστάσεων των 

γεγονότων και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους. 

Σε αυτό το τελευταίο ερώτημα, ελέγξαμε και προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τις 

ικανότητες των παιδιών ως προς τον υπολογισμό των χρονικών αποστάσεων των 
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ιστορικών γεγονότων, κυρίως μέσα από τις παρεμβάσεις που βασίστηκαν στη 

χρονογραμμή. Για παράδειγμα, στην 3η παρέμβαση, σύμφωνα με το ημερολόγιο, τα 

παιδιά ερωτήθηκαν πόσα χρόνια απέχει το 490 π.Χ. από το 461 π.Χ. και πόσοι αιώνες 

χωρίζουν τον 8ο και τον 5ο αιώνα. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι απαντήσεις των 

μαθητών σε αυτά τα ερωτήματα, διέφεραν, ενώ παρατηρήθηκε πως τα παιδιά 

αντιμετώπιζαν αρκετές δυσκολίες στον εντοπισμό των χρονικών αποστάσεων. 

Ωστόσο, μέσα από την εξοικείωση με τους χρονικούς υπολογισμούς που έγιναν κατά 

τη διάρκεια κυρίως των παρεμβάσεων 3 και 4, τα παιδιά σταδιακά άρχισαν να 

εξοικειώνονται με τους υπολογισμούς.  

Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως οι απαντήσεις των μαθητών στα ερωτηματολόγια 

pre-test και  post-test, επιβεβαιώνονται, σύμφωνα με το ημερολόγιο της ερευνήτριας, 

σε μεγάλο βαθμό από τη στάση των παιδιών κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων.  

Πράγματι δηλαδή, τα παιδιά στη πλειοψηφία τους φάνηκε να διάκεινται φιλικά προς 

το μάθημα τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση, ενώ όσον αφορά τον γνωστικό 

τομέα, όπως μας προϊδέαζε και το pre-test, αν και γενικά γνώριζαν τη σημασία των 

γενικότερων χρονικών εννοιών (αιώνας, δεκαετίας, χιλιετίας), αντιμετώπιζαν 

ορισμένες δυσκολίες στην τοποθέτηση των χρονικών γεγονότων και στον υπολογισμό 

τους. Αυτές οι δυσκολίες όμως, όπως φάνηκε και από τα post-test, ξεπεράστηκαν σε 

μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα οι μαθητές της πειραματικής ομάδας να σημειώσουν 

σημαντική βελτίωση κατά κύριο λόγο στις ερωτήσεις γνωστικής φύσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6.1 Συμπεράσματα Έρευνας 

 

Η έρευνα που διεξήγαμε είχε σκοπό το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 

αξιολόγηση μιας διδακτικής παρέμβασης, που απέβλεπε στην εξοικείωση των μαθητών 

της Δ’ τάξης δημοτικού με την έννοια του ιστορικού χρόνου. Οι παρεμβάσεις, που 

πραγματοποιήσαμε, βασίζονταν στη χρήση της χρονογραμμής και των σωματικών 

αναπαραστάσεων. Τα δεδομένα που συλλέξαμε καθ΄ όλη τη διάρκεια της έρευνας, 

έπειτα από προσεκτική ανάλυση και επεξεργασία, μας οδήγησαν στην εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων που περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Με βάση αυτά τα 

αποτελέσματα, σ’ αυτό το σημείο, θα επιχειρήσουμε να συνοψίσουμε τα 

συμπεράσματα και τα πορίσματα που εξαγάγαμε μέσα από την έρευνά μας. 

Αρχικά, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων των δύο 

τάξεων που αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου, καταλήξαμε 

στα εξής συμπεράσματα, δίνοντας απάντηση στα ερευνητικά μας ερωτήματα: 

➢ Η κατασκευή της χρονογραμμής και οι σωματικές αναπαραστάσεις είναι 

χρήσιμες για τη κατανόηση του ιστορικού χρόνου καθώς όπως προέκυψε από τον 

έλεγχο t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα, η πειραματική ομάδα στην πρώτη μέτρηση 

(pre-test) είχε πολύ μικρότερη γνωστική απόδοση στο μάθημα της ιστορίας (5) σε 

σχέση με την δεύτερη μέτρηση (post-test) (6.5333). Επομένως, δεδομένου ότι η p-

value είναι 0.005, αποδεχόμαστε ότι η κατασκευή της χρονογραμμής βοήθησε τα 

παιδιά σε γνωστικό επίπεδο όσον αφορά την κατανόηση του ιστορικού χρόνου και 

των χρονικών εννοιών. 

➢ Σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα του post-test για τη στάση των 

μαθητών της πειραματικής ομάδας, διαπιστώνουμε πως η κατασκευή της 

χρονογραμμής και οι σωματικές αναπαραστάσεις δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη μέση τιμή αντιμετώπισης του μαθήματος της ιστορίας για τους μαθητές 

της πειραματικής ομάδας πριν και μετά από την εφαρμογή της παρέμβασης. Οι 

μαθητές τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση αντιμετώπιζαν θετικά το μάθημα της 

Ιστορίας. Επομένως, η μικρή διάρκεια της παρέμβασης και ο μικρός αριθμός 

παρεμβάσεων φαίνεται ότι δεν ήταν επαρκείς ώστε να βελτιωθεί στατιστικά η 

πειραματική ομάδα όσον αφορά τη στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα της 

Ιστορίας. 
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➢ Όσον αφορά τους μαθητές της ομάδας ελέγχου, τόσο σε επίπεδο στάσεων όσο 

και σε γνωστικό επίπεδο, δεν παρατηρήθηκε να υπάρχει στατιστικά κάποια σημαντική 

βελτίωση των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. 

➢ Με βάση τα αποτελέσματα των Pre και Post test των δύο ομάδων, φαίνεται οι 

μαθητές της Δ’ δημοτικού να μπορούν να αντιληφθούν, ήδη από αυτή την ηλικία, 

χρονικές έννοιες όπως ο αιώνας, η δεκαετία και η χιλιετία. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν 

δυσκολία κατανόησης πιο σύνθετων ζητουμένων που αφορούν την έννοια του 

ιστορικού χρόνου, όπως είναι κατανόηση της μέτρησης των π.Χ. και μ.Χ. αιώνων και 

η έννοια της γενιάς. 

➢ Όπως φαίνεται μέσα από τις παρεμβάσεις και τα ερωτηματολόγια, οι μαθητές 

και των δύο ομάδων, δυσκολεύονται να αντιστοιχίσουν τα ιστορικά γεγονότα με τον 

αιώνα στον οποίο ανήκουν. Ωστόσο, μετά το πέρας της παρέμβασης, οι μαθητές της 

πειραματικής ομάδας, όπως αποδεικνύει και τo post-test, βελτιώθηκαν ως προς την 

χρονική τοποθέτηση των ιστορικών γεγονότων. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ημερολόγιο και τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας θα 

μπορούσαμε να συμπεράνουμε τα εξής: 

➢ Οι μαθητές της Δ’ δημοτικού φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολία στον 

υπολογισμό των διαστημάτων μεταξύ των ιστορικών γεγονότων. Ωστόσο, η 

αξιοποίηση της χρονογραμμής και των σωματικών αναπαραστάσεων, εκτιμάται πως 

βοηθάει τους μαθητές στη διαδικασία των υπολογισμών. Μάλιστα, σε αντίθεση με 

την ομάδα ελέγχου, η πειραματική ομάδα, όπως καταγράφηκε στο ημερολόγιο, 

ύστερα από την εφαρμογή της παρέμβασης, σημείωσε μεγάλη βελτίωση στους 

χρονικούς υπολογισμούς. 

➢ Η αξιοποίηση της χρονογραμμής ως προσέγγιση του μαθήματος της Ιστορίας, 

παρόλο που στατιστικά δεν επέφερε κάποια σημαντική βελτίωση στη στάση των 

μαθητών, φαίνεται πως λειτουργεί ως περαιτέρω κίνητρο για μάθηση, καθώς τα 

παιδιά κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, όπως ανέφερε και η ίδια η δασκάλα της 

πειραματικής τάξης, επέδειξαν μεγαλύτερη διάθεση συμμετοχής και θεωρούσαν το 

μάθημα πιο ενδιαφέρον. 

➢ Οι σωματικές αναπαραστάσεις ως προσέγγιση του μαθήματος της Ιστορίας, 

όπως και η χρονογραμμή, παρόλο που στατιστικά δεν επέφεραν σημαντικές 

βελτιώσεις στη στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας, σύμφωνα με 

το ημερολόγιο και την ίδια τη δασκάλα της πειραματικής τάξης, αποτέλεσαν για τα 

παιδιά περαιτέρω κίνητρο για μάθηση. Αυτό, διότι το κλίμα που επικρατούσε στην 
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τάξη κατά τη διάρκεια των παιγνιωδών ενσώματων δραστηριοτήτων, ήταν πάντα 

εύθυμο και εξασφάλιζε τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Μάλιστα, σε πολλές 

δραστηριότητες συμμετείχαν παιδιά, που στην αρχή της παρέμβασης έδειχναν 

διστακτικά και ανήσυχα ως προς το μάθημα της Ιστορίας. 

➢ Οι σωματικές αναπαραστάσεις, σύμφωνα με το ημερολόγιο, βοήθησαν τους 

μαθητές να εξοικειωθούν ακόμα καλύτερα με τις χρονικές έννοιες που είχαν διδαχτεί 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής της χρονογραμμής. Οι μαθητές μέσα από τις 

παιγνιώδεις ενσώματες δραστηριότητες, μπόρεσαν να συλλάβουν και να αποτιμήσουν 

με πιο ενσώματο-βιωματικό τρόπο τόσο τα ιστορικά γεγονότα, όσο και τα πρόσωπα 

και τη καθημερινή ζωή των ανθρώπων της αρχαίας εποχής. 

➢ Στην ομάδα ελέγχου, σύμφωνα με το ημερολόγιο της ερευνήτριας, όσο καιρό 

διήρκησε η παρέμβαση, τα παιδιά δεν σημείωσαν κάποια σημαντική βελτίωση στον 

τρόπο αντιμετώπισης του μαθήματος της Ιστορίας, αλλά ούτε και σε γνωστικό 

επίπεδο. 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα που διεξήγαμε τόσο από τα 

ποσοτικά μας δεδομένα και το ερωτηματολόγιο, όσο και από τα ποιοτικό μας 

δεδομένα, δηλαδή από τις παρατηρήσεις και το ημερολόγιο που κρατήθηκαν από την 

ερευνήτρια, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως η σημαντικότερη συμβολή της 

διδακτικής μας παρέμβασης υπήρξε στο γνωστικό επίπεδο της πειραματικής ομάδας. 

Τα παιδιά μέσα από την κατασκευή της χρονογραμμής και τις σωματικές 

αναπαραστάσεις, συνέλαβαν με καλύτερο τρόπο τη χρονική και την αιτιατή σχέση 

των ιστορικών γεγονότων και κατανόησαν χρονικές έννοιες που προηγουμένως τα 

δυσκόλευαν. Μεγάλη όμως ήταν και η συμβολή αυτών των δραστηριοτήτων στην 

κατανόηση του υπολογισμού των χρονικών διαστημάτων των ιστορικών γεγονότων. 

Ωστόσο, παρόλο που στατιστικά δεν υπήρξε κάποια σημαντική βελτίωση στη 

στάση των μαθητών προς το μάθημα της Ιστορίας, θα πρέπει να πούμε πως οι 

σωματικές αναπαραστάσεις και η ενεργοποίηση του σώματος, παρατηρήθηκε πως 

έδιναν στα παιδιά ένα ισχυρό κίνητρο για μάθηση, με αποτέλεσμα οι μαθητές να 

ανυπομονούν να κάνουν μάθημα και να έχουν πολύ ενεργή συμμετοχή σε όλες τις 

δραστηριότητες. 

Επίσης, αξίζει σε αυτό το σημείο, να γίνει ένας συσχετισμός της παρούσας έρευνας 

με αντίστοιχες έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας, ξεκινώντας από τις δύο έρευνες 

που είχαμε αναφέρει ως έναυσμα πραγματοποίησης της παρούσας μελέτης. 
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Η πρώτη από αυτές τις έρευνες, αφορά την μελέτη του Poster (1973). Ο Poster, είχε 

διατυπώσει την άποψη πως τα παιδιά, ακόμα και στο στάδιο των συγκεκριμένων 

λογικών πράξεων, δηλαδή περίπου 10 ετών, δεν μπορούν να εμπεδώσουν πλήρως τον 

παρελθοντικό χρόνο. Οι μαθητές αν και έχουν κατανοήσει σημαντικές χρονικές 

έννοιες, όπως η έννοια του αιώνα, φαίνεται να μην μπορούν να τις συνδέσουν με τον 

ιστορικό χρόνο.  

Με βάση αυτό το συμπέρασμα, η παρούσα έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει τις 

διαπιστώσεις του Poster, καθώς όπως έγινε φανερό, τα παιδιά αν και είναι 

εξοικειωμένα με έννοιες, όπως ο αιώνας, η δεκαετία και η χιλιετία, αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες, κυρίως ως προς την σωστή χρονολογική τοποθέτηση των γεγονότων και 

τον υπολογισμό των χρονικών τους αποστάσεων. Ωστόσο, με την εύρεση νέων 

μεθόδων διδασκαλίας, όπως πρότεινε και ο Poster, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη 

δυνατότητα να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν επαρκέστερα τον ιστορικό χρόνο 

(Poster, 1973:587-598). 

Αντίστοιχα, η δεύτερη έρευνα, αφορά την μελέτη του West (1981). Να 

υπενθυμίσουμε πως ο West ισχυρίζεται πως οι χρονογραμμές βοηθούν πολύ τους 

μαθητές στην κατανόηση και στην ταξινόμηση των γεγονότων ειδικά μέχρι την ηλικία 

των 12 ετών (West, 1982: 48-50).  

 Για τον West, το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά βρίσκεται 

στην κατανόηση των μετρήσεων και της αριθμητικής αίσθησης που παρέχει ο χρόνος, 

κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί με τις κατάλληλες μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν 

οι εκπαιδευτικοί (West, 1982: 50).  

Με βάση αυτή την θέση, η παρούσα έρευνα, φαίνεται πως συμφωνεί με την θέση 

του West, όσον αφορά στη δυσκολία των παιδιών για την κατανόηση των μετρήσεων 

και την αναγκαιότητα της χρονογραμμής, καθώς πριν την εφαρμογή της παρέμβασης, 

τόσο η ομάδα ελέγχου, όσο και η πειραματική ομάδα, παρουσίασε δυσκολία στον 

υπολογισμό των χρονικών αποστάσεων των ιστορικών γεγονότων. Ωστόσο, μετά το 

πέρας της παρέμβασης έγινε φανερό πως η πειραματική ομάδα σημείωσε θεαματική 

βελτίωση ως προς τον υπολογισμό του χρόνου. 

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν, τις επιβεβαιωμένες υποθέσεις του Poster και του West, 

η συγκεκριμένη μελέτη, επιβεβαιώνει πως οι μαθητές αν και κατανοούν εύκολες 

χρονικές έννοιες, δυσκολεύονται να κατανοήσουν περίπλοκες δομές του ιστορικού 

χρόνου. Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να 
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υιοθετούν νέες μεθόδους διδασκαλίας, όπως η κατασκευή της χρονογραμμής, οι οποίες 

θα μπορούσαν να βοηθήσουν περαιτέρω τους μαθητές. 

Επίσης, σημαντική είναι και η μελέτη των Oadken και Sturt (1922), οι οποίοι να 

υπενθυμίσουμε πως ερεύνησαν τις γνώσεις που είχαν τα παιδιά ηλικίας 4-14 ετών σε 

θέματα που αφορούσαν την κατανόηση των χρονικών εννοιών, συμπεραίνοντας ότι η 

κατανόηση της έννοιας του χρόνου στο παιδί εξελίσσεται σχετικά με αργό ρυθμό, αν 

και ξεκινάει ήδη από την προσχολική ηλικία. Για τους συγκεκριμένους ερευνητές, το 

παιδί 8 ετών διακρίνει το παρόν από το παρελθόν, αλλά μετά την ηλικία των 11 ετών 

αρχίζει να κατανοεί πιο εμπεριστατωμένα την έννοια του ιστορικού χρόνου 

(Κουκουβέλα, 2017: 33). Σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα, τα παιδιά κάτω των 

9 ετών έχουν μία επιφανειακή γνώση και αίσθηση του χρόνου, ενώ η σαφής 

διαφοροποίηση των ιστορικών περιόδων φαίνεται να ξεκινάει από την ηλικία των 11 

και εξής (Μπάρλα, 2016: 32). 

Κάνοντας την συσχέτιση με την έρευνα των Oadken και Sturt (1922), θα λέγαμε 

πως πράγματι τα παιδιά, φαίνεται να κατανοούν χρονικές έννοιες, όπως ο αιώνας, αλλά 

δεν έχουν εξοικειωθεί πλήρως σε αυτή την ηλικία με την έννοια του ιστορικού χρόνου, 

καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην τοποθέτηση των χρονικών περιόδων και στον 

υπολογισμό των χρονικών τους αποστάσεων. Πρόκειται για μία πιο επιφανειακή 

αίσθηση του χρόνου, η οποία όμως, όπως είδαμε, με τα κατάλληλα μέσα, μπορεί να 

γίνει ουσιαστική και να οδηγήσει σε θεμελιωμένη γνώση. 

Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποίησε και η Harrison (1934), η οποία φαίνεται να 

συντάσσεται με τις παλαιότερες έρευνες που συμφωνούσαν με τον J.Piaget, θεωρώντας 

ότι η ηλικία του παιδιού παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του χρόνου. Πιο 

συγκεκριμένα, η Harrison συμπεραίνει πως τα παιδιά μικρότερης ηλικίας 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν χρονικές έννοιες λόγω της ελάχιστης εμπειρίας τους 

(Harrison, 1934: 507-514).  

Ωστόσο, σύμφωνα με την δική μας έρευνα, φαίνεται πως τα παιδιά μικρής ηλικίας 

δεν δυσκολεύονται να κατανοήσουν χρονικές έννοιες, καθώς όπως είδαμε, η 

συντριπτική πλειοψηφία είχε ήδη από το Pre-test κατανοήσει έννοιες του χρόνου όπως 

η χιλιετία, οι δεκαετίες και ο αιώνας. Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, το πρόβλημα 

δεν έγκειται στην κατανόηση αυτών των χρονικών εννοιών, αλλά σε τομείς όπως η 

σωστή χρονική τοποθέτηση των γεγονότων. Βέβαια, όλες αυτές οι δυσκολίες, όπως 

έδειξε το Post-test της πειραματικής ομάδας και η παρέμβαση που πραγματοποιήσαμε, 

μπορούν να ξεπεραστούν όταν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα μέσα 
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για να διδάξουν τους μαθητές τους και είναι σε θέση να ανακαλύπτουν συνεχώς νέους 

αποδοτικούς τρόπους διδασκαλίας. 

Τέλος, μία αντίστοιχη έρευνα, είναι εκείνη της M. Kelty (1925), από την μελέτη της 

οποίας, διαπιστώθηκε πως αυτό που δυσκολεύει τα παιδιά του δημοτικού στην 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου είναι περισσότερο οι ημερομηνίες. Γι’ αυτόν τον 

λόγο, είναι σύμφωνα με εκείνη, απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να προσπαθούν να τα 

εξοικειώσουν από μικρή ηλικία με το χρονικό λεξιλόγιο και τις χρονικές έννοιες (Kelty, 

1925: 607-608). Πράγματι, όπως φάνηκε και από την δική μας έρευνα, τα παιδιά στην 

Δ’ Δημοτικού, δυσκολεύονταν σε ό,τι αφορούσε την αριθμητική προσέγγιση του 

χρόνου και χρειάστηκαν αρκετή εξοικείωση με την χρονογραμμή προκειμένου να 

έχουν μία πιο ολιστική εικόνα των ιστορικών περιόδων. 

Επομένως, η παρούσα εργασία, καταλήγει στο συμπέρασμα πως τα παιδιά μικρής 

ηλικίας και συγκεκριμένα τα παιδιά που φοιτούν στην Δ’ δημοτικού, μπορούν να 

κατανοήσουν αρκετές χρονικές έννοιες. Παρ’ όλα αυτά, η κατανόηση του ιστορικού 

χρόνου δεν βασίζεται μόνο στην βασική κατανόηση ορισμένων χρονικών εννοιών αλλά 

και στην ικανότητα των παιδιών να κατανοούν την χρονική αλληλουχία των ιστορικών 

εποχών, να γνωρίζουν τη διαδοχή των ιστορικών γεγονότων και να είναι σε θέση να 

υπολογίζουν τις μεταξύ τους αποστάσεις. Σε αυτούς τους τομείς, αλλά και σε τομείς 

που αφορούν τον προσδιορισμό πιο σύνθετων χρονικών εννοιών, όπως της έννοιας της 

γενιάς, είδαμε τα παιδιά αυτής της ηλικίας να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δηλαδή, 

οι μαθητές αυτής της ηλικίας, ενώ κατανοούν εύκολες έννοιες που αφορούν τον χρόνο, 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν πιο σύνθετες χρονικές δομές. 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί μέσα από την αξιοποίηση των σωστών μέσων 

διδασκαλίας, όπως ήταν στην παρούσα εργασία η κατασκευή της χρονογραμμής και οι 

σωματικές αναπαραστάσεις, μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, ώστε να βελτιώσουν το 

γνωστικό τους υπόβαθρο, παρέχοντάς τους παράλληλα περαιτέρω κίνητρα για μάθηση. 

Άλλωστε, όπως έγινε σαφές μέσω των αποτελεσμάτων μετά το πέρας της 

παρέμβασης, τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν την ικανότητα να συλλάβουν όχι μόνο 

τις αυτονόητες, αλλά και τις πολύπλοκες δομές και διαστάσεις του χρόνου, αρκεί να 

τις διδαχτούν με τον κατάλληλο τρόπο.  

Είναι λοιπόν, χρέος των εκπαιδευτικών να αναζητούν νέες μορφές διδασκαλίας και 

να επιλέγουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά 

να αξιοποιήσουν σε όλα τα μαθήματα τις ικανότητές τους στο έπακρον. 
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6.2 Περιορισμοί Έρευνας 

 

Όπως κάθε έρευνα που πραγματοποιείται στον χώρο της επιστήμης, έτσι και η 

παρούσα έρευνα, αντιμετώπισε κάποιους περιορισμούς ως προς τη διεξαγωγή της.  

Αρχικά, η έρευνά μας, πραγματοποιήθηκε σε μαθητές Δ’ Δημοτικού ενός δημοτικού 

σχολείου της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε μία περίοδο που 

επικρατούσαν οι δύσκολες συνθήκες του κορονοϊού, όπου χρειάστηκε ιδιαίτερη 

προσοχή στη διεξαγωγή της παρέμβασης, ειδικά όσον αφορά τη πραγμάτωση των 

ενσώματων δραστηριοτήτων. Σε διαφορετική περίπτωση, το σώμα θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί περαιτέρω στη διαδικασία της έρευνας και να ενταχθούν περισσότερες 

ενσώματες δραστηριότητες. 

Ένας ακόμα περιορισμός ήταν ότι το δείγμα το οποίο έλαβε μέρος ήταν αρκετά 

μικρό. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες αποτελούνταν από 15 μαθητές της ομάδας 

ελέγχου και από 15 μαθητές της πειραματικής ομάδας. Το περιορισμένο λοιπόν δείγμα, 

το οποίο ανέρχεται συνολικά στους 30 μαθητές, δεν επαρκεί ώστε να μπορέσουμε να 

γενικεύσουμε τα συμπεράσματά μας. Εάν το δείγμα ήταν μεγαλύτερο, ίσως τα 

αποτελέσματα της έρευνας να παρουσίαζαν διαφοροποιήσεις. 

Επιπλέον, οι παρατηρήσεις που έγιναν, καθώς και το ημερολόγιο της ερευνήτριας, 

αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν μπορούν να γενικευτούν σε οποιαδήποτε 

άλλη τάξη, ενώ το ερωτηματολόγιο είναι κατασκεύασμα της ερευνήτριας και 

χρησιμοποιείται μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, γεγονός που 

περιορίζει εξίσου την περαιτέρω γενικευσιμότητα του. 

Η χρονική διάρκεια της έρευνας ήταν επίσης περιορισμένη, άρα και ο αριθμός των 

παρεμβάσεων μικρός (10 παρεμβάσεις). Το γεγονός αυτό οφείλεται και πάλι στους αυ-

στηρούς περιορισμούς που ίσχυαν την περίοδο της διεξαγωγής της, όπου με δυσκολία 

μου επετράπη να μπω ως ερευνήτρια στο σχολείο.  

Ακόμα, η εφαρμογή των παρεμβάσεων προς το τέλος της σχολικής χρονιάς οφείλε-

ται στο γεγονός ότι τότε επέστρεψαν τα σχολεία στη δια ζώσης διδασκαλία μετά την 

μακρόχρονη περίοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας που είχε επιβληθεί λόγω της παν-

δημίας.  

Όσον αφορά αυτές τις παρατηρήσεις, επειδή κατά κύριο λόγο βασίστηκαν στις 

σημειώσεις της ίδιας της ερευνήτριας, ίσως για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, να 

χρειαζόταν η ύπαρξη ορισμένων εξωτερικών παρατηρητών. 
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Ανάμεσα στους περιορισμούς της έρευνας, είναι πως τα παιδιά δεν είχαν 

συμμετάσχει ξανά σε κάποια αντίστοιχη έρευνα και χρειάστηκε χρόνος προκειμένου 

να τους εξηγήσουμε και να καταλάβουν ακριβώς ποια είναι η διαδικασία της 

κατασκευής της χρονογραμμής, αλλά και της σωματικής αναπαράστασης των 

ιστορικών γεγονότων που καταγράφηκαν σε εκείνη. Πρόκειται για την πρώτη τους 

επαφή με μια εναλλακτική διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, η οποία αν και 

προκάλεσε το ενδιαφέρον τους, απαιτούσε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε 

οι μαθητές να συνηθίσουν τη νέα κατάσταση. 

Παράλληλα, αν και η χρονογραμμή έχει αποτελέσει ξανά πεδίο έρευνας από τους 

ερευνητές, μία από τις δυσκολίες που συναντήσαμε στην παρούσα έρευνα, ήταν ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή των ενσώματων δραστηριοτήτων. Η εμπλοκή του σώματος 

των μαθητών στην διαδικασία κατανόησης του ιστορικού χρόνου, με αφορμή τα 

γεγονότα της χρονογραμμής, ήταν μία πρωτότυπη απόπειρα, η οποία χρειάστηκε έναν 

αρκετά λεπτομερή και χρονοβόρο σχεδιασμό. 

Τέλος, η εξαγωγή των συμπερασμάτων, βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην αρχική 

και τελική δοκιμασία, δηλαδή το pre test και το post test, οι οποίες όμως, περιλάμβαναν 

συγκεκριμένες ερωτήσεις και συγκεκριμένου είδους δοκιμασίες. Επομένως, είναι 

πιθανό, υπό διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικές δοκιμασίες, τα αποτελέσματα 

των παιδιών να διαφοροποιούνταν. 

 

6.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Η παρούσα έρευνα, όπως έχει αναφερθεί ξανά, είχε ως στόχο, να μελετήσει την 

κατανόηση του ιστορικού χρόνου μέσω της αξιοποίησης της χρονογραμμής και να 

αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής παρέμβασης σε μαθητές της Δ’ 

Δημοτικού. 

Ωστόσο, ως περαιτέρω έρευνα στο μέλλον, θα μπορούσαμε να προτείνουμε μια 

ερευνητική προσέγγιση του εργαλείου της χρονογραμμής σε ένα μεγαλύτερο δείγμα 

μαθητών, προκειμένου να υπάρξει περισσότερη αξιοπιστία και γενίκευση των 

αποτελεσμάτων. Μάλιστα, θα μπορούσαν να προστεθούν κάποιες επιπλέον 

μεταβλητές στην έρευνα όπως είναι το φύλο και η καταγωγή των μαθητών, με σκοπό 

να εξεταστεί εάν οι απαντήσεις επηρεάζονται από το εκάστοτε περιβάλλον φοίτησης. 

Παράλληλα, θα μπορούσε να γίνει μία έρευνα με την αξιοποίηση της χρονογραμμής, 

η οποία θα ήταν διαφορετικού στυλ, όπως χρονογραμμή τοίχου, κάρτες ευρετηρίου, 
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σημειωματάριο, πόστερ, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και η τεχνολογία. Πιο 

συγκεκριμένα, τα παιδιά θα μπορούσαν να κατασκευάσουν χρονογραμμές σε 

ηλεκτρονική μορφή με την αξιοποίηση των υπολογιστών και των διαθέσιμων 

εφαρμογών. Ενδεικτικά, όπως έχουμε ξανά αναφέρει, κάποιες από τις διαδικτυακές 

πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία κατασκευής χρονογραμμών, είναι οι 

TimelineJS, Sutori, myHistro και TimeGlider. 

Επίσης, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω εργαλεία της ποιοτικής έρευνας 

όπως είναι οι συνεντεύξεις ή η μελέτη περίπτωσης, ενώ μια εξίσου σημαντική πρόταση, 

είναι η εφαρμογή της παρούσας έρευνας σε μαθητές διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 

Στόχος αυτής της έρευνας, θα είναι η αξιολόγηση της κατανόησης του ιστορικού 

χρόνου μέσω της χρονογραμμής ή αντίστοιχων εναλλακτικών μέσων διδασκαλίας, είτε 

σε μαθητές μικρότερων τάξεων του Δημοτικού, είτε στη Δευτεροβάθμια και τη 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε σχολές που εμπεριέχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους το 

μάθημα της Ιστορίας. 

Τέλος, μια πρόταση για περαιτέρω έρευνα, θα μπορούσε να αφορά την εξέταση των 

απόψεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών για την ένταξη της ενσώματης μάθησης 

και των εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία σε 

συνάρτηση με την ιστορική κατανόηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://timeline.knightlab.com/
https://www.sutori.com/
http://www.myhistro.com/
https://timeglider.com/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Κωδικοποίηση των δοκιμασιών του ερωτηματολογίου 

 

Πίνακας 1.2. Ανάλυση δείγματος ανά Ομάδα 

Τύπος Συντομογραφία Πλήρης Πρόταση 

Αξιολογήσεις Αρεστό 1. Σας αρέσει το μάθημα της Ιστορίας; 

 Ενδιαφέρον διδασκαλία 
2. Σας φαίνεται ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας, όπως διδάσκεται στο 

σχολείο; 

 Συμμετοχή 3. Σας αρέσει να συμμετέχετε στο μάθημα της Ιστορίας; 

 Διδασκαλία Παιχνίδι 4. Θα σας άρεσε αν η Ιστορία διδασκόταν μέσα από το παιχνίδι; 

 Εξέταση Άγχος 5. Σας αγχώνει η εξέταση στο μάθημα της Ιστορίας; 

 Δύσκολο 
6. Σας φαίνεται δύσκολο το μάθημα της Ιστορίας, όπως διδάσκεται στο 

σχολείο; 

 Ευκολία Πληροφοριών 7. Σας είναι εύκολο να θυμάστε πληροφορίες σχετικά με την Ιστορία; 

 Χρονική Σειρά Γεγονότα 8. Σας είναι εύκολο να τοποθετείτε σε χρονική σειρά τα ιστορικά γεγονότα; 

   

Δοκιμασίες Αιώνας Χρόνια 9. Πόσα χρόνια διαρκεί ένας αιώνας; 

 Δεκαετίες Χρόνια 10. Δύο δεκαετίες αποτελούνται από 20 χρόνια; 

 Χιλιετία Χρόνια 11. Από πόσα χρόνια αποτελείται μία χιλιετία 

 Σειρά Γεγονότων 12. Ποιο από τα παρακάτω ιστορικά γεγονότα συνέβη πρώτο; 

 Αιώνας 7οςΜΧ 13. Ο 7ος αιώνας μ.Χ. αφορά τα χρόνια: 

 Αιώνας 7οςΠΧ 14. Ο 7ος αιώνας π.Χ. αφορά τα χρόνια: 

 Κλασσικά Υπήρξαν πότε 
15. Τα Κλασικά χρόνια (5ος-4ος αι. π.Χ.) υπήρξαν πριν από τα Αρχαϊκά 

(8ος-5ος αι. π.Χ.) και τα Ελληνιστικά χρόνια (4ος-1ος αι. π.Χ.);  

 Αιώνας Χιλιετία Γενιά 16. Τι σημαίνουν οι παρακάτω λέξεις: αιώνας,χιλιετία, γενιά 

 Απόσταση Νομοθεσίας 
17. Η νομοθεσία του Σόλωνα έγινε το 590 π.Χ. και η νομοθεσία του 

Κλεισθένη το 508 π.Χ. Πόσα χρόνια απόσταση έχουν οι δύο νομοθεσίες; 

 

Στη κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων, το Σύνολο Σωστών προέκυψε με τη 

πρόσθεση όλων των απαντήσεων ανά συμμετέχοντα αφού “0” κωδικοποιήθηκε το 

“Λάθος” και “1” το “Σωστό”. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Συχνότητες απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

 

Ανάλυση pre test-post test ομάδας ελέγχου 

 

Τα pre και post test που δόθηκαν στους 15 μαθητές ανά ομάδα, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, περιείχαν 17 ερωτήσεις εκ των οποίων, οι 8 ήταν ψυχολογικού επιπέδου 

και οι επόμενες 9 γνωστικού. Οι ασκήσεις αυτές διέφεραν μεταξύ τους ως προς τον 

τύπο και τον βαθμό δυσκολίας, αλλά τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν στα παιδιά ήταν 

τα ίδια πριν και μετά το πέρας της παρέμβασης. 

Παρακάτω ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ομάδας 

ελέγχου, για κάθε ερώτηση ξεχωριστά, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο γράφημα: 

 

1. Σας αρέσει το μάθημα της Ιστορίας; 

Pre-test: 

 

Post-test: 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Στο pre-test της ομάδας ελέγχου, φαίνεται πως από τους 15 μαθητές της τάξης, οι 2 

(13.33%) απάντησαν ότι τους αρέσει «Μέτρια» το μάθημα της Ιστορίας, οι 5 (33.33%), 

ότι τους αρέσει «Αρκετά» και οι υπόλοιποι 8 (53.33%) «Πάρα Πολύ». Η πλειοψηφία 

δηλαδή της τάξης, φαίνεται να διάκειται φιλικά ως προς το μάθημα της Ιστορίας. 

Στο post-test της ομάδας ελέγχου, το οποίο πραγματοποιήθηκε μετά από 3 

εβδομάδες, έδειξε πως εξακολουθούν 2 μαθητές (13.33%) να βαθμολογούν «Μέτρια» 

το μάθημα της Ιστορίας, ενώ 7 μαθητές (46.67%) απάντησαν πως τους αρέσει 

«Αρκετά» και 6 (40.00 %) «Πάρα Πολύ». 

Αν δούμε συγκριτικά αυτά τα δύο τεστ, θα παρατηρήσουμε πως στη συγκεκριμένη 

ερώτηση δεν υπήρχε ιδιαίτερη μεταβολή της στάσης των παιδιών από το Pre στο Post-

test, καθώς τα ποσοστά των απαντήσεων κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα. Το 

μόνο που αλλάζει είναι ότι 3 μαθητές που στο Pre-test είχαν δηλώσει ότι τους αρέσει  

«Αρκετά» το μάθημα της Ιστορίας, στο Post-test δήλωσαν πως τους αρέσει «Πάρα 

Πολύ». Οι μαθητές λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις, εξακολουθούν στην πλειοψηφία 

τους να διάκεινται φιλικά ως προς το μάθημα της Ιστορίας. 

 

2. Σας φαίνεται ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας όπως διδάσκεται στο 

σχολείο; 



157 
 

Pre-test: 

 

 

Post-test:  

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Στο pre-test, οι μαθητές απάντησαν στην συγκεκριμένη ερώτηση ως εξής: 1 μαθητής 

(6.67%) δήλωσε πως του φαίνεται «Μέτρια» ενδιαφέρον, 4 μαθητές (26.67 %) 

δήλωσαν «Αρκετά» και 10 (66.67%) «Πάρα Πολύ». Η πλειοψηφία δηλαδή της τάξης, 

φαίνεται πως βρίσκει ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας. 

Στο post-test, οι απαντήσεις των παιδιών είναι παρόμοιες, καθώς 1 μαθητής δήλωσε 

ότι βρίσκει ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας σε «Μέτριο» βαθμό (6.67%), 7 μαθητές 

δήλωσαν «Αρκετά» (46.67%), ενώ οι υπόλοιποι 7 (46.67%), δήλωσαν «Πάρα Πολύ». 

Συγκριτικά, παρόμοια με την προηγούμενη ερώτηση, εκείνο που άλλαξε στο Post-

test, είναι ο αριθμός των παιδιών που δήλωσαν «Αρκετά» αντί «Πάρα Πολύ». 
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Ουσιαστικά, στο Post-test, αντί για 4 παιδιά που είχαν δηλώσει «Αρκετά» στο Pre-test, 

πλέον δήλωσαν 7, ενώ αντί των 10 παιδιών που είχαν δηλώσει «Πάρα Πολύ» πλέον 

δήλωσαν 7. Ωστόσο, η πλειοψηφία εξακολουθεί να βρίσκει ενδιαφέρον το μάθημα της 

Ιστορίας, τόσο στο Pre-test όσο και στο Post-test.  

 

3. Σας αρέσει να συμμετέχετε στο μάθημα της Ιστορίας; 

Pre-test: 

 

 

Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Στο pre-test, οι μαθητές διαπιστώθηκε πως σε γενικές γραμμές διάκεινται θετικά ως 

προς τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Ιστορίας, καθώς 2 από εκείνους (13.33%), 

δήλωσαν ότι τους αρέσει «Μέτρια» να συμμετέχουν στο μάθημα της Ιστορίας και από 
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τους υπόλοιπους 13, οι 3 (20.00%) δήλωσαν «Αρκετά» και οι 10 (66.67%) δήλωσαν 

ότι τους αρέσει να συμμετέχουν «Πάρα Πολύ». 

Παρόμοια ποσοστά, φαίνεται να ισχύουν και για το post-test, καθώς 2 μαθητές 

(13.33%) δήλωσαν πως τους αρέσει να συμμετέχουν «Μέτρια» στο μάθημα της 

Ιστορίας, 5 μαθητές δήλωσαν «Αρκετά» (33.33%) και 8 «Πάρα Πολύ» (53.33%). 

Μέσω αυτής της σύγκρισης, συμπεραίνουμε πως η συμμετοχή των παιδιών της 

ομάδας ελέγχου, δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 

τη διεξαγωγή του pre-test έως τη διεξαγωγή του Post. Όπως και στις προηγούμενες 

περιπτώσεις, η μόνη διαφορά ήταν πως στο Post-test δήλωσαν «Αρκετά» 5 μαθητές 

έναντι των 3 του Pre-test, μειώνοντας έτσι το ποσοστό των παιδιών που είχαν δηλώσει 

«Πάρα Πολύ» στο Pre-test από 10 σε 8. Ωστόσο, αν και το ποσοστό των «Πάρα Πολύ» 

απαντήσεων μειώθηκε στο Post-test, η διάθεση των παιδιών για συμμετοχή παρέμεινε 

υψηλή και στις δύο περιπτώσεις. 

 

4. Θα σας άρεσε αν η Ιστορία διδασκόταν μέσα από το παιχνίδι; 

Pre-test: 
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Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Παρατηρώντας το pre-test της τέταρτης ερώτησης, διαπιστώνουμε πως η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών θα ήθελε να διδαχτεί την Ιστορία μέσω του 

παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, 7 μαθητές (46.67%) θα ήθελαν να διδάσκονται την 

Ιστορία μέσα από το παιχνίδι «Αρκετά», ενώ 8 θα ήθελαν «Πάρα Πολύ» (66.67%). 

Αντίστοιχα, στο Post-test 10 μαθητές (53.33 %) δηλώνουν πως επιθυμούν «Πάρα 

Πολύ» να διδαχτούν την Ιστορία με παιγνιώδη τρόπο, ενώ οι υπόλοιποι 5 επιθυμούν 

«Αρκετά» (46.67%). 

Κάνοντας τη μεταξύ τους σύγκριση, παρατηρούμε πως στο Post-test αυξήθηκαν 

ελαφρώς οι «Πάρα Πολύ» απαντήσεις, καθώς από τα 8 παιδιά του Pre-test, πλέον 

απάντησαν «Πάρα Πολύ» τα 10, ενώ οι απαντήσεις «Αρκετά» μειώθηκαν από τα 7 

παιδιά σε 5. Αυτή η μικρή αλλά σημαντική άνοδος των απαντήσεων «Πάρα Πολύ» στο 

post-test, ίσως δείχνει ότι με το πέρασμα της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές θα ήθελαν 

εκτός από την αφήγηση του δασκάλου να προσεγγίσουν το μάθημα και με έναν 

διαφορετικό τρόπο. 

 

5. Σας αγχώνει η εξέταση στο μάθημα της Ιστορίας; 
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Pre-test: 

 

Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Στο pre-test της συγκεκριμένης ερώτησης, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ποικιλία 

απαντήσεων. Από τους 15 μαθητές, 3 απάντησαν «Καθόλου» (20.00%), 3 «Ελάχιστα» 

(20.00%), 3 «Μέτρια» (20.00%), 5 «Αρκετά» (33.33%) και 1 «Πάρα Πολύ» (6.67%). 

Αντίστοιχα, στο Post-test, οι απαντήσεις των μαθητών είναι οι εξής: 3 μαθητές 

(20.00%) απάντησαν «Καθόλου», 3 (20.00%) «Ελάχιστα», 3 «Μέτρια» (20.00%) και 

6 «Αρκετά» (40.00%). 

Συγκρίνοντας τα παραπάνω δεδομένα, παρατηρούμε για ακόμα μία φορά πως δεν 

υπάρχει κάποια μεγάλη μεταβολή στις απαντήσεις των παιδιών. Η μόνη διαφορά του 

Pre-test με το Post-test είναι πως ένα παιδί, το οποίο στο Pre-test, είχε απαντήσει ότι το 
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αγχώνει «Πάρα Πολύ» το μάθημα της Ιστορίας, στο Post-test, απάντησε πως το 

αγχώνει λίγο λιγότερο, δηλαδή «Αρκετά». 

Κάνοντας όμως μία γενική σύγκριση των απαντήσεων, διαπιστώνουμε πως δεν 

υπάρχει ομοιογένεια στον τρόπο που τα παιδιά βιώνουν το άγχος της εξέτασης του 

μαθήματος, καθώς το 40% των παιδιών φαίνεται τόσο στο pre-test, όσο και στο post-

test, να αγχώνεται από την εξέταση, ενώ το 60% να αγχώνεται είτε καθόλου-ελάχιστα, 

είτε μέτρια. 

 

6. Σας φαίνεται δύσκολο το μάθημα της Ιστορίας, όπως διδάσκεται στο σχολείο; 

Pre-test: 

 

Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων:  
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Στην ερώτηση σχετικά με τη δυσκολία του μαθήματος της Ιστορίας, οι απαντήσεις 

των μαθητών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στην πλειοψηφία τους 

φαίνεται να μην θεωρούν την Ιστορία ένα δύσκολο μάθημα. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Pre-test, 6 μαθητές (40.00%) απάντησαν ότι δεν βρίσκουν 

«Καθόλου» δύσκολο το μάθημα της Ιστορίας, 4 μαθητές (26.67%) ότι το βρίσκουν  

«Ελάχιστα» δύσκολο, 4 μαθητές (26.67%) «Μέτρια» και 1 «Αρκετά» (6.67%). 

Οι ίδιες ακριβώς απαντήσεις δόθηκαν και στο Post-test, με 6 μαθητές (40.00%) να 

απαντούν ότι δεν βρίσκουν «Καθόλου» δύσκολο το μάθημα της Ιστορίας, 4 μαθητές 

(26.67%) ότι το βρίσκουν «Ελάχιστα» δύσκολο, 4 μαθητές (26.67%) «Μέτρια» και 1 

«Αρκετά» (6.67%). 

Επομένως, τόσο στο Pre-test, όσο και στο Post-test, οι μαθητές της ομάδας ελέγχου, 

φαίνεται να παρουσιάζουν ίδια αποτελέσματα και να μην κατατάσσουν το μάθημα της 

Ιστορίας, στα δύσκολα μαθήματα του Αναλυτικού προγράμματος. 

 

7. Σας είναι εύκολο να θυμάστε πληροφορίες σχετικά με την Ιστορία; 

Pre-test: 
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Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Στο pre-test της έβδομης ερώτησης, φαίνεται πως οι μαθητές έδωσαν τις εξής 

απαντήσεις: 2 μαθητές (13.33%) απάντησαν πως τους είναι «Ελάχιστα» εύκολο να 

θυμούνται πληροφορίες σχετικά με την Ιστορία, 4 μαθητές (26.67%) «Μέτρια», 4 

(26.67%) «Αρκετά» και 5 (33.33%) «Πάρα Πολύ». Για τους περισσότερους δηλαδή 

μαθητές, φαίνεται να είναι εύκολο να θυμούνται πληροφορίες σχετικές με το μάθημα. 

Αντίστοιχα, στο post-test, οι απαντήσεις ήταν οι εξής: 2 μαθητές (13.33%) δήλωσαν 

πως τους είναι «Ελάχιστα» εύκολο, 5 (33.33%) «Μέτρια», 4 «Αρκετά» (26.67%) και 4 

«Πάρα Πολύ» (26.67%).  

Κάνοντας τη σύγκριση των δύο test της ομάδας ελέγχου, διαπιστώνουμε πως 

ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά στις απαντήσεις των μαθητών. Πιο 

συγκεκριμένα, σε αντίθεση με το Pre-test, όπου 4 μαθητές δήλωσαν πως μπορούν να 

θυμούνται «Μέτρια» πληροφορίες σχετικά με την Ιστορία, στο Post-test, 5 μαθητές 

δήλωσαν «Μέτρια», ενώ αντί 5 που είχαν δηλώσει «Πάρα Πολύ», στο Post-test 

δήλωσαν 4. Πάντως, σε γενικές γραμμές, τα περισσότερα παιδιά θεωρούν και στα δύο 

test πως έχουν την ικανότητα να θυμούνται πληροφορίες σχετικά με την Ιστορία.  

 

8. Σας είναι εύκολο να τοποθετείτε σε χρονική σειρά τα ιστορικά γεγονότα; 
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Pre-test: 

 

Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Στο pre-test της συγκεκριμένης ερώτησης, φαίνεται πως οι μαθητές έδωσαν μία 

ποικιλία απαντήσεων. Πιο συγκεκριμένα, 2 μαθητές (13.33%) απάντησαν πως δεν τους 

είναι «Καθόλου» εύκολο να τοποθετούν τα γεγονότα σε χρονική σειρά, 3 (20.00%) πως 

τους είναι «Ελάχιστα» εύκολο, 7 (46.67%) «Μέτρια», 2 (13.33%) «Αρκετά» και 1 

(6.67%) «Πάρα Πολύ». 

Αντίστοιχη ποικιλία απαντήσεων υπήρχε και στο post-test, καθώς 2 μαθητές 

(13.33%) απάντησαν ξανά πως δεν τους είναι «Καθόλου» εύκολο να τοποθετούν τα 

γεγονότα σε χρονική σειρά, 3 (20.00%) πως τους είναι «Ελάχιστα» εύκολο, 8 (53.33%) 

«Μέτρια», 1 (6.67%) «Αρκετά» και 1 (6.67%) «Πάρα Πολύ». 

Συγκριτικά, δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές στο Pre και Post test. Αντί των 8 

μαθητών που δήλωσαν πως μπορούν να τοποθετούν τα γεγονότα σε χρονική σειρά 
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«Μέτρια», στο Post-test, δήλωσαν 7 και «Αρκετά» αντί για 2 που είχαν δηλώσει, 

δήλωσε 1. Συνολικά όμως, φαίνεται οι μαθητές να θεωρούν πως τους είναι καθόλου-

ελάχιστα ή μέτρια δύσκολο να τοποθετούν τα γεγονότα σε χρονική σειρά, ενώ εκείνοι 

που πιστεύουν πως είναι εύκολο, αποτελούν την μειοψηφία. 

 

9. Πόσα χρόνια διαρκεί ένας αιώνας; 

Pre-test: 

 

Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Περνώντας στην πρώτη ερώτηση γνωστικού επιπέδου, οι μαθητές κλήθηκαν να 

επιλέξουν αν ένας αιώνας αποτελείται από 10, 50 ή 100 χρόνια. 
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Στο Pre-test, η πλειοψηφία των μαθητών, δηλαδή 11 μαθητές (73.33%), απάντησαν 

πως ένας αιώνας αποτελείται από 100 χρόνια, ενώ μία μειοψηφία 4 μαθητών (26.67%), 

απάντησε 50. 

Όσον αφορά το Post-test, φαίνεται πως υπάρχει μία μικρή γνωστική βελτίωση, 

καθώς 12 μαθητές (80.00%) απάντησαν ένας αιώνας διαρκεί 100 χρόνια, ενώ 3 

(20.00%), απάντησαν 50. Η μόνη δηλαδή διαφορά των test, έγκειται στο ότι ένας από 

τους μαθητές που είχε απαντήσει στο Pre-test πως ένας αιώνας διαρκεί 50 χρόνια, 

απάντησε στο Post-test, 100. 

Συνολικά, κρίνοντας και από τα δύο ερωτηματολόγια, φαίνεται πως οι μαθητές της 

ομάδας ελέγχου, στην πλειοψηφία τους γνωρίζουν πως ένας αιώνας διαρκεί 100 χρόνια 

και είναι εξοικειωμένοι με τη συγκεκριμένη χρονική έννοια. 

 

10. Δύο δεκαετίες αποτελούνται από 20 χρόνια; 

Pre-test: 
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Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Στο Pre-test της δέκατης ερώτησης, φαίνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία, 

δηλαδή 13 μαθητές (86.67%) απάντησαν σωστά, βεβαιώνοντας πως μία δεκαετία 

αποτελείται από 20 χρόνια, ενώ μόνο 2 μαθητές (13.33%) απάντησαν λάθος. 

Τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα βλέπουμε και στο Post-test, με 13 μαθητές (86.67%) 

να έχουν επιλέξει τη σωστή απάντηση, έναντι 2 που επέλεξαν τη λάθος.  

Σε γενικές γραμμές, βάση τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, οι μαθητές φαίνεται να 

είναι εξοικειωμένοι ήδη από την αρχή με την χρονική έννοια της δεκαετίας, χωρίς να 

υπάρχει κάποια γνωστική μεταβολή στα αποτελέσματα των Post-test. 

 

11. Από πόσα χρόνια αποτελείται μία χιλιετία; 

Pre-test: 
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Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Στην ερώτηση σχετικά με το πόσα χρόνια αποτελείται μία χιλιετία, οι μαθητές είχαν 

να επιλέξουν ανάμεσα σε 100, 1.000 και 2.000 χρόνια. 

Στο Pre-test, φαίνεται πως η πλειοψηφία, δηλαδή 13 μαθητές (86.67%) απάντησε 

1.000 χρόνια, ενώ μόνο 2 (13.33%) απάντησαν 2.000. Το ποσοστό των σωστών 

απαντήσεων αυξήθηκε σε μικρό βαθμό στο Post-test καθώς 14 μαθητές (93.33%) 

δήλωσαν 1.000 χρόνια και 1 (6.67%) 2.000. Η απόκλιση δηλαδή των δύο test, 

βασίζεται στην επιλογή του ενός από τους δύο μαθητές που είχαν επιλέξει στο Pre-test 

2.000, να επιλέξει στο Post-test το 1.000. 

Επομένως, οι μαθητές της ομάδας ελέγχου, φαίνεται να είναι στην πλειοψηφία τους 

εξοικειωμένοι εξ αρχής και με την χρονική έννοια της χιλιετίας, καθώς οι 14 στους 15 

γνωρίζουν πως μία χιλιετία αποτελείται από 1.000 χρόνια. 

 

12. Ποιο από τα παρακάτω ιστορικά γεγονότα συνέβη πρώτο; 
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Pre-test: 

 

Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Σε αυτή την ερώτηση, οι μαθητές έπρεπε να εντοπίσουν το ιστορικό γεγονός που 

συνέβη πρώτο χρονικά. Δεδομένου ότι έχουμε βάλει τόσο π.Χ., όσο και μ.Χ. 

χρονολογίες, πρόκειται για μία ερώτηση που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η σωστή 

απάντηση που έπρεπε να δώσουν οι μαθητές είναι η Μάχη στις Θερμοπύλες το 480 

π.Χ. 

Στο Pre-test της ομάδας ελέγχου, βλέπουμε πως 9 μαθητές (60.00%), επέλεξαν την 

«Μάχη στις Θερμοπύλες», 2 (13.33%) τη «Νίκη των Ρωμαίων έναντι των 

Καρχηδονίων» και 4 (26.67%) την «Ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους». 

Το ποσοστό των σωστών απαντήσεων αυξήθηκε κατά έναν μαθητή στο Post-test, 

καθώς 10 (66.67%) απάντησαν πως προηγείται η Μάχη των Θερμοπυλών έναντι των 

άλλων γεγονότων, 1 (6.67%) απάντησε πως προηγείται η Νίκη των Ρωμαίων έναντι 



171 
 

των Καρχηδονίων και 4 (26.67%) η ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους. Δηλαδή, για 

μία ακόμα φορά, πρόκειται για ελάχιστη απόκλιση των δύο test, καθώς μόνο ένας 

μαθητής που είχε επιλέξει στο Pre-test τη «Νίκη των Ρωμαίων έναντι των 

Καρχηδονίων», στο Post-test επέλεξε την «Μάχη στις Θερμοπύλες». 

Επομένως, για ακόμα μία ερώτηση το Pre-test και το Post-test, δεν παρουσιάζουν 

ιδιαίτερη σύγκλιση απόψεων, ενώ συνολικά τα 2/3 των μαθητών φαίνεται να είναι σε 

θέση να εντοπίσουν ποιο ιστορικό γεγονός συνέβη πρώτο χρονικά. 

 

13. Ο 7ος αιώνας μ.Χ. αφορά τα χρόνια: 

Pre-test: 

 

Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων:  
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Στο pre-test της συγκεκριμένης ερώτησης, φαίνεται πως 9 μαθητές (60.00%) 

απάντησαν πως ο 7ος αι μ.Χ. εκτείνεται από το 601-700 μ.Χ., ενώ 6 (40.00%), από το 

701-800 μ.Χ.  

Αντίστοιχα, στο Post-test, ο βαθμός των σωστών απαντήσεων αυξήθηκε κατά έναν 

μαθητή, καθώς 10 μαθητές (66.67%) απάντησαν ότι ο 7ος αιώνα μ.Χ. εκτείνεται από το 

601-700 μ.Χ. και 5 (33.33%) από το 701-800 μ.Χ. Η απόκλιση δηλαδή των δύο test, 

για μία ακόμα φορά, δεν είναι αξιοσημείωτη, καθώς βασίζεται στην αλλαγή της σωστής 

απάντησης ενός μόνο μαθητή. Τα 2/3 των μαθητών, όπως και στην προηγούμενη 

ερώτηση, φαίνεται πως γνωρίζουν ότι ο 7ος αιώνας περιλαμβάνει τα χρόνια 601-700 

π.Χ. 

 

14. Ο 7ος αιώνας π.Χ. αφορά τα χρόνια: 

Pre-test: 

 

Post-test:  
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Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Στο pre-test, φαίνεται πως 9 μαθητές (60.00%) απάντησαν ότι ο 7ος αιώνας π.Χ. 

εκτείνεται από το 700-601 π.Χ., ενώ 6 (40.00%) από το 800-701 π.Χ. 

 Τα ίδια ακριβώς ποσοστά των 9 μαθητών (60.00%) που απάντησαν 700-601 π.Χ. 

και των 6 (40.00%) που απάντησαν 800-701 π.Χ., παραμένουν ίδια και στο Post-test. 

Η ερώτηση αυτή δηλαδή, δεν μεταβλήθηκε καθόλου από το Pre-test στο Post-test, 

οπότε δεν υπάρχει κάποια σύγκριση.  

Οι μαθητές τόσο στο Pre-test, όσο και στο Post-test, έδειξαν πως ο 7ος αιώνας π.Χ., 

όπως και ο 7ος αιώνας μ.Χ., αποτελούν για εκείνους πιο δύσκολες έννοιες, συγκριτικά 

με τις χρονικές έννοιες του αιώνα, της δεκαετίας και της χιλιετίας. 

 

15. Τα Κλασικά χρόνια (5ος-4ος αι. π.Χ.) υπήρξαν πριν από τα Αρχαϊκά (8ος-5ος 

αι. π.Χ.) και τα Ελληνιστικά χρόνια (4ος-1ος αι. π.Χ.); 

Pre-test: 

 

Post-test:  
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Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Στο pre-test της ερώτησης αυτής, φαίνεται πως 8 μαθητές (46.67%) απάντησαν 

«Σωστό» και 7 (53.33%) «Λάθος», ενώ στο Post-test δεν υπήρξε καμία τροποποίηση, 

εφόσον ξανά 8 μαθητές (46.67%) απάντησαν «Σωστό» και 7 (53.33%) «Λάθος». Για 

μία ακόμα φορά, δεν υπήρξε καμία βελτίωση ή μεταβολή από το Pre-test στο Post-test. 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση, οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν τόσο στο Pre-test, 

όσο και στο Post-test, λανθασμένα πως τα Κλασικά χρόνια προηγούνται των Αρχαϊκών 

και των Ελληνιστικών χρόνων, αποδεικνύοντας πως ακόμα δεν μπορούν με ευκολία να 

κατατάξουν τις χρονικές περιόδους σε χρονολογική σειρά. 

 

16. Τι σημαίνουν οι παρακάτω λέξεις: αιώνας,  χιλιετία, γενιά; 

Pre-test: 

 

Post-test:  
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Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Πρόκειται για μία ανοιχτή τύπου ερώτηση, όπου θεωρήθηκε ως «Σωστή απάντηση» 

εάν οι μαθητές απάντησαν σωστά στον προσδιορισμό και των τριών εννοιών, ενώ με 

«Λάθος απάντηση», εάν έδωσαν έστω και έναν λάθος προσδιορισμό κάποια έννοιας. 

Στο pre-test, φαίνεται πως μόνο 1 μαθητής (6.67%) κατάφερε να απαντήσει σωστά 

στον προσδιορισμό και των 3 εννοιών, ενώ οι υπόλοιποι 14 μαθητές (93.33%) 

απάντησαν λάθος. Το ίδιο συνέβη και στο Post-test, καθώς πάλι μόνο 1 μαθητής 

(6.67%) κατάφερε να απαντήσει σωστά στον προσδιορισμό και των 3 εννοιών, ενώ οι 

υπόλοιποι 14 μαθητές (93.33%) απάντησαν λάθος. Ουσιαστικά δηλαδή, δεν υπήρξε 

καμία μεταβολή ή βελτίωση. 

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι μαθητές στην πλειοψηφία τους απαντούσαν σωστά 

στον προσδιορισμό της έννοιας του αιώνα και της χιλιετίας, όμως όλοι, εκτός από έναν 

μαθητή, αντιμετώπιζαν πρόβλημα στον προσδιορισμό της έννοιας της γενιάς, 

θεωρώντας πως πρόκειται για μία έννοια που αφορά είτε την οικογένεια, είτε γενικά 

την ηλικία. 

 

17. Η νομοθεσία του Σόλωνα έγινε το 590 π.Χ. και η νομοθεσία του Κλεισθένη το 

508 π.Χ. Πόσα χρόνια απόσταση έχουν οι δύο νομοθεσίες; 
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Pre-test: 

 

Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Στο pre-test, φαίνεται πως οι μαθητές που απάντησαν σωστά, δηλαδή έγραψαν τον 

αριθμό «82», ήταν 5 (33.33%), ενώ 10 μαθητές (66.67%) απάντησαν λάθος. Τα ίδια 

ακριβώς ποσοστά βλέπουμε και στο Post-test, καθώς για μία ακόμα φορά 5 μαθητές 

(33.33%) απάντησαν σωστά, ενώ 10 μαθητές (66.67%) απάντησαν λάθος, 

σημειώνοντας μηδενική βελτίωση από την διεξαγωγή του Pre-test. 

Δεδομένου, ότι τα 2/3 των μαθητών απάντησαν λάθος, διαπιστώνουμε πως τα παιδιά 

δυσκολεύονται αρκετά στον υπολογισμό των χρονικών αποστάσεων μεταξύ των 

γεγονότων, κάτι το οποίο δεν βελτιώθηκε με το Post-test. 

Συνολικά: 
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Για να δώσουμε μία συνολική εικόνα του Pre-Post test της ομάδας ελέγχου, αξίζει 

να παρατεθούν τα παρακάτω γραφήματα:  

 

Γράφημα (α). Μέσοι όροι Αξιολόγησης διδασκαλίας στην Ιστορία για Ομάδα 

Ελέγχου– κλίμακα 1 ως 5, με 5 να δείχνει καλύτερη αποδοχή. r=αντεστραμμένες 

βαθμολογίες. 

 

 

Γράφημα (β). Μέσοι όροι Σωστών Ιστορίας για Ομάδα Ελέγχου – 0 = Λάθος, 

1=Σωστό.  
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Παρατηρώντας τα παραπάνω γραφήματα, εντοπίζουμε πως μετά το πέρας της 

παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε στην πειραματική ομάδα, στην ομάδα ελέγχου, οι 

μαθητές κατά κύριο λόγο σημείωσαν είτε μικρή βελτίωση ως προς τις απαντήσεις τους 

είτε σε ορισμένα ερωτήματα παρέμειναν στάσιμοι. 

Πιο συγκεκριμένα, σε ψυχολογικό επίπεδο, ενώ στο Pre-test, φαίνεται πως οι 

μαθητές έβρισκαν ελαφρώς πιο αρεστό και ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας, 

δείχνοντας και λίγο περισσότερη διάθεση για συμμετοχή, στο Post-test, τα ποσοστά 

αυτά φάνηκε να μειώθηκαν ελαφρώς. Ωστόσο, σε γενικά επίπεδα η αποδοχή, το 

ενδιαφέρον και η συμμετοχή της τάξης στο μάθημα παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και 

στα δύο test. 

Συνεχίζοντας, μετά την παρέμβαση, τα παιδιά φάνηκε να έχουν περισσότερη 

διάθεση να διδαχτούν το μάθημα της Ιστορίας μέσω του παιχνιδιού, ενώ μειώθηκε 

ελαφρώς το άγχος εξέτασής τους, εξακολουθώντας όμως να θεωρούν το συγκεκριμένο 

μάθημα δύσκολο στον ίδιο βαθμό με πριν. Ταυτόχρονα, στο Pre-test, φάνηκε πως οι 

μαθητές θεωρούσαν ότι μπορούν πιο εύκολα να θυμηθούν πληροφορίες σχετικά με την 

Ιστορία και να τοποθετήσουν σε χρονική σειρά τα ιστορικά γεγονότα σε σύγκριση με 

την αξιολόγησή τους στο Post-test. 

Όσον αφορά τώρα το γνωστικό επίπεδο, τα παιδιά αν και στο Pre-test, φάνηκαν να 

είναι εξοικειωμένα με τις έννοιες του αιώνα, της δεκαετίας και της χιλιετίας, στο Post-

test, παρουσίασαν βελτίωση ως προς την κατανόηση του αιώνα και της χιλιετίας, ενώ 

η αξιολόγηση της έννοιας της δεκαετίας παρέμεινε στάσιμη. 

Επίσης, σε ό,τι αφορά την σωστή τοποθέτηση των αιώνων και την μέτρηση του μ.Χ. 

αιώνα, τα παιδιά παρουσίασαν μικρή άνοδο στο Post-test, ενώ στην μέτρηση του π.Χ. 

αιώνα παρέμειναν στάσιμοι, φέρνοντας τα ίδια αποτελέσματα με το Pre-test. 

Ταυτόχρονα, στην διάκριση των ιστορικών εποχών και στην ερώτηση που αφορούσε 

στον προσδιορισμό του αιώνα, της δεκαετίας και της γενιάς, τα παιδιά είχαν καλύτερα 

αποτελέσματα στο Pre-test παρά στο Post-test, ενώ στον υπολογισμό των χρονικών 

αποστάσεων μεταξύ των γεγονότων οι επιδόσεις τους παρέμειναν στάσιμες. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, μελετώντας συνολικά το Pre-test και το Post-test της 

ομάδας ελέγχου, παρατηρούμε πως οι μαθητές, σημείωσαν σχετικά μικρές βελτιώσεις 

και δεν υπήρξε καμία τεράστια μεταβολή ούτε στον γνωστικό τομέα, αλλά ούτε στην 

ψυχολογική προσέγγιση του μαθήματος. Τα ποσοστά των απαντήσεων δηλαδή, 

παρέμειναν σε γενικές γραμμές  παρόμοια ανάμεσα στα 2 test, ενώ σε αρκετές 

ερωτήσεις το Pre-test, έδειξε πιο υψηλά αποτελέσματα.  
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Συνοψίζοντας, η συγκεκριμένη τάξη, τόσο στο Pre-test, όσο και στο Post-test, 

φαίνεται να διάκειται φιλικά ως προς το μάθημα της Ιστορίας, να μη το θεωρεί δύσκολο 

και να είναι εξοικειωμένη με χρονικές έννοιες όπως ο αιώνας, η δεκαετία και η χιλιετία, 

αλλά να αντιμετωπίζει δυσκολία ως προς τον προσδιορισμό της έννοιας της γενιάς και 

ως προς την χρονική ταξινόμηση και τον υπολογισμό των χρονικών αποστάσεων 

μεταξύ των γεγονότων. 

 

Ανάλυση pre test-post-test πειραματικής ομάδας 

 

Παρακάτω ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

πειραματικής ομάδας, για κάθε ερώτηση ξεχωριστά, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο 

γράφημα: 

 

1. Σας αρέσει το μάθημα της Ιστορίας; 

 

Pre-test: 

 

Post-test: 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

 

Περνώντας στο Pre-test της πειραματικής ομάδας, παρατηρούμε εξ αρχής, πως στα 

περισσότερα παιδιά αρέσει σε ικανοποιητικό βαθμό το μάθημα της Ιστορίας. Πιο 

συγκεκριμένα, 6 μαθητές (40%) δήλωσαν ότι τους αρέσει «Πάρα Πολύ», 5 (33.33%) 

μαθητές δήλωσαν ότι τους αρέσει «Αρκετά» και 4 (26.67%) ότι τους αρέσει «Μέτρια». 

Ύστερα από την παρέμβαση όμως, αυτά τα ποσοστά φαίνεται να τροποποιούνται 

ελαφρώς, καθώς δίνεται μία περισσότερη ποικιλία απαντήσεων. Οι μαθητές που 

δήλωσαν ότι τους αρέσει «Πάρα Πολύ» το μάθημα της Ιστορίας, ήταν 3 (20.00%), ενώ 

2 μαθητές (13.33%) δήλωσαν «Μέτρια», 1 (6.67%) «Ελάχιστα» και οι υπόλοιποι 9 

απάντησαν «Αρκετά» (60.00%). 

Προχωρώντας σε μία σύγκριση των δύο test, εντοπίζουμε πως τα παιδιά που 

δήλωσαν στο Pre-test  ότι τους αρέσει η Ιστορία «Πάρα πολύ» μειώθηκαν στο Post-

test από 6 σε 3 (20.00%), τα παιδιά που είχαν δηλώσει «Αρκετά» αυξήθηκαν από 5 σε 

9 (60.00%), τα παιδιά που είχαν δηλώσει «Μέτρια» μειώθηκαν από 4 σε 2 (13.33%), 

ενώ στο Post-test, σε αντίθεση με το Pre-test, βρέθηκε και ένας μαθητής που δήλωσε 

ότι το μάθημα του αρέσει «Ελάχιστα» (6.67%). 

Έχοντας υπ’ όψη αυτά τα δεδομένα, θα λέγαμε πως αν και μειώθηκαν τα παιδιά που 

είχαν δηλώσει «Πάρα Πολύ», αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών που τους αρέσει 

«Αρκετά» το μάθημα της Ιστορίας. Συνολικά δηλαδή, ενώ στο Pre-test, το ποσοστό 

των παιδιών που είχαν δηλώσει ότι τους αρέσει το μάθημα της Ιστορίας «Πάρα Πολύ» 

ή «Αρκετά» ήταν 73.33%, στο Post-test, αυτός ο αριθμός αυξήθηκε στο 80%. 

Επομένως, φαίνεται πως μετά την παρέμβαση με την κατασκευή της χρονογραμμής και 
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τις ενσώματες δραστηριότητες, στο 80% της τάξης, έναντι του 73.33% που ίσχυε πριν, 

άρεσε σε ικανοποιητικό βαθμό το συγκεκριμένο μάθημα. 

 

2. Σας φαίνεται ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας, όπως διδάσκεται στο 

σχολείο; 

 

Pre-test: 

 

Post-test: 

 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

 

Στο Pre-test της συγκεκριμένης ερώτησης, οι απαντήσεις των παιδιών ήταν οι εξής: 

1 μαθητής (6.67%), δήλωσε ότι του φαίνεται «Ελάχιστα» ενδιαφέρον το μάθημα της 

Ιστορίας όπως διδάσκεται στο σχολείο, 2 μαθητές (13.33%) δήλωσαν ότι τους φαίνεται 

«Μέτρια» ενδιαφέρον, 6 (40.00%) «Αρκετά» (40.00%) και 6 «Πάρα Πολύ». Δηλαδή, 
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το 80% της τάξης βρίσκει «Αρκετά» ή «Πάρα Πολύ» ενδιαφέρον το μάθημα της 

Ιστορίας ήδη από την πραγματοποίηση του Pre-test. 

Στο Post-test, φαίνεται να υπάρχει μία σαφής βελτίωση αυτών των απαντήσεων, 

καθώς τα παιδιά που απάντησαν ότι βρίσκουν ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας 

«Πάρα Πολύ» ήταν πλέον 8 (53.33%), ενώ από τα υπόλοιπα, τα 4 (26.67%) δήλωσαν 

«Αρκετά» και τα 3 «Μέτρια» (20%).  

Η διαφορά των 2 test, έγκειται στο ότι στο Post-test, κανένα παιδί δεν δήλωσε ότι 

βρίσκει «Ελάχιστα» ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας, ενώ τα παιδιά που δήλωσαν 

«Μέτρια» από 2 έγιναν 3, τα παιδιά που δήλωσαν «Αρκετά» από 6, έγιναν 4 και 

αυξήθηκαν από 6 παιδιά σε 8, εκείνα που απάντησαν «Πάρα πολύ». 

Σε γενικές γραμμές λοιπόν, η πλειοψηφία της τάξης θεωρεί ότι είναι ενδιαφέρον το 

μάθημα της Ιστορίας, έχοντας στο Post-test, λίγο υψηλότερη βαθμολογία. 

 

3. Σας αρέσει να συμμετέχετε στο μάθημα της Ιστορίας; 

Pre-test:

 

Post-test: 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

 

Στο Pre-test της τρίτης ερώτησης, που αφορά τη συμμετοχή των παιδιών, 

εντοπίζουμε τις εξής απαντήσεις: 1 μαθητής (6.67%) δήλωσε ότι του αρέσει να 

συμμετέχει «Ελάχιστα» στο μάθημα της Ιστορία, 3 (20.00%) «Μέτρια», 4 (26.67%) 

«Αρκετά» και 7 «Πάρα Πολύ» (46.67%). Δηλαδή, πάνω από τους μισούς μαθητές 

αρέσκονται στο Pre-test στο να συμμετέχουν στο μάθημα της Ιστορίας «Αρκετά» ή 

«Πάρα Πολύ». 

Στο Post-test, αυτές οι απαντήσεις μεταβάλλονται καθώς 3 μαθητές (20.00%) 

εξακολουθούν να απαντούν πως τους αρέσει να συμμετέχουν «Μέτρια» στο μάθημα 

της Ιστορίας, αλλά 6 (40.00%) απαντούν πως τους αρέσει να συμμετέχουν «Αρκετά» 

και 6 (40.00%) πως τους αρέσει να συμμετέχουν «Πάρα Πολύ». 

Παρατηρώντας λοιπόν τα δύο test, διαπιστώνουμε πως μετά το πέρας της 

παρέμβασης, κανένα παιδί δεν δηλώνει πως του αρέσει «Ελάχιστα» να συμμετέχει, ενώ 

τα παιδιά που δήλωσαν «Πάρα Πολύ» μειώνονται από 7 σε 6 και τα παιδιά που 

δήλωσαν «Αρκετά» αυξάνονται από 4 σε 6.  

Συνολικά πάντως, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, αλλά φυσικά δεν είναι αμελητέα 

καθώς έναντι του 73.34% των παιδιών που είχαν δηλώσει στο Pre-test ότι τους αρέσει 

να συμμετέχουν «Αρκετά» ή «Πάρα Πολύ» στο μάθημα της Ιστορίας, στο Post-test, το 

ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 80%. 

 

4. Θα σας άρεσε αν η Ιστορία διδασκόταν μέσα από το παιχνίδι; 
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Pre-test:

 

Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

  

Το Pre-test της συγκεκριμένης ερώτησης, έδειξε πως από τους 15 μαθητές της τάξης, 

οι 4 (26.67%) θα επιθυμούσαν «Μέτρια» να διδαχτούν το μάθημα της Ιστορίας μέσω 

του παιχνιδιού, οι 6 (40.00%) «Αρκετά»  και οι 5 (33.33%) «Πάρα Πολύ». Σε γενικές 

δηλαδή γραμμές, ήδη από το Pre-test τα παιδιά φαίνονται θετικά ως προς τη διδασκαλία 

της Ιστορίας μέσω του παιχνιδιού. 

Βέβαια, τα παραπάνω ποσοστά, αυξάνονται στο Post-test, καθώς από τους μαθητές, 

οι 8 (53.33%) απάντησαν πως θα τους άρεσε η διδασκαλία μέσω του παιχνιδιού «Πάρα 

Πολύ», ενώ τα παιδιά που είχαν δηλώσει «Αρκετά» μειώθηκαν σε 4 (26.67%) και 

«Μέτρια» σε 3 (20.00%). 

Επομένως, αν δούμε συγκριτικά τα δύο test, εντοπίζουμε πως μετά το πέρας της 

παρέμβασης, οι μαθητές που δήλωσαν «Πάρα Πολύ» αυξήθηκαν, ανεβάζοντας το 
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ποσοστό στο 53.33%, ενώ συνολικά το 80% της τάξης, έναντι του 73.33% του Pre-test, 

φαίνεται πως διάκειται «Αρκετά» ή «Πάρα Πολύ» θετικά ως προς αυτόν τον τρόπο 

διδασκαλίας.  

 

5. Σας αγχώνει η εξέταση στο μάθημα της Ιστορίας; 

 

Pre-test:

 

Post-test:

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Pre-test της πέμπτης ερώτησης, παρατηρούμε μία ποικιλία απαντήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, 3 μαθητές (20.00%), απάντησαν πως δεν τους αγχώνει «Καθόλου» η 

εξέταση στο μάθημα της Ιστορίας, 2 (13.33%) ότι τους αγχώνει «Ελάχιστα», 3 

(20.00%) «Μέτρια», 5 (33.33%) «Αρκετά» και 2 (13.33%) ότι τους αγχώνει «Πάρα 
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Πολύ». Φαίνεται δηλαδή, πως τα παιδιά στο Pre-test αντιμετώπιζαν διαφορετικά την 

εξέταση του μαθήματος. 

Μετά το πέρας της παρέμβασης, στο Post-test, τα ποσοστά αυτά μεταβλήθηκαν, 

καθώς πλέον 5 παιδιά (33.33%) απάντησαν ότι δεν τους αγχώνει «Καθόλου» το 

μάθημα της Ιστορίας, 4 ότι τους αγχώνει «Ελάχιστα», 2 (13.33%) «Μέτρια», 4 

(26.67%) «Αρκετά» και κανένα «Πάρα Πολύ». 

Περνώντας στην σύγκριση των δύο test, παρατηρούμε πως σε γενικές γραμμές το 

άγχος των μαθητών μειώθηκε αισθητά. Για την ακρίβεια, στο Post-test, κανένα παιδί 

δεν αγχώνεται «Πάρα Πολύ» για την εξέταση της Ιστορίας, ενώ τα παιδιά που 

απάντησαν ότι δεν αγχώνονται «Καθόλου» αυξήθηκαν από 3 σε 5. Επίσης, αν και 

αυξήθηκε από 2 σε 4 ο αριθμός των παιδιών που δήλωσαν «Ελάχιστα» και των παιδιών 

που δήλωσαν «Μέτρια» από 2 σε 3, τα παιδιά που δήλωσαν «Αρκετά» μειώθηκαν από 

5 σε 4. Ουσιαστικά δηλαδή, στατιστικά, ενώ το ποσοστό των παιδιών που δεν 

αγχωνόταν «Καθόλου» ή αγχωνόταν «Ελάχιστα» για την εξέταση της Ιστορίας στο 

Pre-test ήταν 33.33%, πλέον στο Post-test, το ποσοστό των παιδιών που αγχώνονταν 

«Καθόλου» ή «Ελάχιστα» άγγιζε το 60.00%. Οι μαθητές δηλαδή, μετά το πέρας της 

παρέμβασης, φαίνεται να παρουσίασαν λιγότερο άγχος εξέτασης. 

6. Σας φαίνεται δύσκολο το μάθημα της Ιστορίας, όπως διδάσκεται στο σχολείο; 

Pre-test: 
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Post-test:

 

 Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Pre-test, οι απαντήσεις των παιδιών ήταν οι εξής: 6 μαθητές (40.00%) δήλωσαν 

ότι δεν τους φαίνεται «Καθόλου» δύσκολο το μάθημα της Ιστορίας, 2 (13.33%)  ότι 

τους φαίνεται «Ελάχιστα» δύσκολο, 1 (6.67%) «Μέτρια», 6 «Αρκετά» (40.00%) και 

κανένας «Πάρα Πολύ». 

Προχωρώντας στο Post-test, έχουμε μία σαφή βελτίωση, καθώς 7 μαθητές (46.67%) 

απαντούν πως δεν τους φαίνεται καθόλου δύσκολο το μάθημα της Ιστορίας, 2 (13.33%) 

«Ελάχιστα», 5 (33.33%) «Μέτρια» και 1 (6.67%) «Αρκετά». 

Κάνοντας την μεταξύ τους σύγκριση, παρατηρούμε πως στο Post-test αυξήθηκε 

κατά έναν μαθητή ο αριθμός των παιδιών που δεν θεωρούν «Καθόλου» δύσκολο το 

μάθημα της Ιστορίας και αυξήθηκε κατά 4 παιδιά η απάντηση «Μέτρια», ενώ μειώθηκε 

κατά πολύ ο αριθμός των παιδιών που θεωρούσαν την Ιστορία «Αρκετά» δύσκολο 

μάθημα, καθώς από τους 6 μαθητές του Pre-test, στο Post-test μόνο ένας μαθητής 

απάντησε «Αρκετά». 

Επομένως, μετά το πέρας της παρέμβασης, φαίνεται πως τα παιδιά άρχισαν να 

θεωρούν λιγότερο δύσκολο το μάθημα της Ιστορίας, καθώς από το 40.00% που είχε 

δηλώσει ότι είναι ένα «Αρκετά» δύσκολο μάθημα, πλέον αυτό το ποσοστό μειώθηκε 

στο 6.67%. 

 

7. Σας είναι εύκολο να θυμάστε πληροφορίες σχετικά με την Ιστορία; 
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Pre-test: 

 

Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Pre-test της έβδομης ερώτησης, τα παιδιά απάντησαν ως εξής: 3 μαθητές 

(20.00%) απάντησαν πως τους είναι «Ελάχιστα» εύκολο να θυμούνται πληροφορίες 

σχετικά με την Ιστορία, 4 (26.67%) «Μέτρια», 5 (33.33%) «Αρκετά» και 3 «Πάρα 

Πολύ». 

Στο Post-test, αυτά τα δεδομένα μεταβλήθηκαν με τον εξής τρόπο: 3 μαθητές 

(20.00%) δήλωσαν ξανά πως τους είναι «Ελάχιστα» εύκολο να θυμούνται πληροφορίες 

σχετικά με την Ιστορία, 3 (20.00%) «Μέτρια», 6 «Αρκετά» (40.00%) και 3 (20.00%) 

«Πάρα Πολύ». 

Συγκριτικά λοιπόν, περνώντας από το Pre-test στο Post-test, μειώθηκαν από 4 σε 3 

τα παιδιά που απάντησαν «Μέτρια», ενώ τα παιδιά που απάντησαν «Αρκετά» 
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αυξήθηκαν από 5 σε 6. Πρόκειται για μία αρκετά μικρή μεταβολή των δεδομένων από 

το Pre στο Post test, η οποία όμως δηλώνει βελτίωση παρά επιδείνωση, καθώς τα παιδιά 

που δήλωσαν ότι τους είναι «Αρκετά» εύκολο να θυμούνται πληροφορίες σχετικά με 

την Ιστορία, αυξήθηκαν από 33.33% σε 40.00%. 

 

8. Σας είναι εύκολο να τοποθετείτε σε χρονική σειρά τα ιστορικά γεγονότα; 

Pre-test: 

 

Post-test:

 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

 

 Στο Pre-test της συγκεκριμένης ερώτησης, 4 μαθητές (26.67%) απάντησαν ότι τους 

είναι «Ελάχιστα» εύκολο να τοποθετούν τα γεγονότα με χρονική σειρά, 3 (20.00%) ότι 



190 
 

είναι «Μέτρια» εύκολο, 6 (40.00%) ότι τους είναι «Αρκετά» εύκολο και 2 (13.33%) 

«Πάρα Πολύ». 

Τα δεδομένα αυτά στο Post-test, μεταβάλλονται με τον εξής τρόπο: 1 μαθητής 

(6.67%) δήλωσε πως δεν του είναι «Καθόλου» εύκολο να τοποθετεί τα γεγονότα με 

χρονική σειρά, 3 μαθητές (20.00%) απάντησαν «Μέτρια», 5 (33.33%) μαθητές 

απάντησαν «Αρκετά» και 6 (40.00%) «Πάρα Πολύ». 

Συγκριτικά με τα αποτελέσματα του Pre-test, στο Post-test, κανένα παιδί δεν δήλωσε 

ότι του είναι «Ελάχιστα» εύκολη η χρονική τοποθέτηση των γεγονότων, 1 παιδί 

δήλωσε πως δεν είναι «Καθόλου» εύκολη, ενώ από τους 6 μαθητές που είχαν δηλώσει 

«Αρκετά» πλέον δήλωσαν «5». Παράλληλα, ο αριθμός των παιδιών που είχαν 

απαντήσει ότι τους είναι «Πάρα Πολύ» εύκολο να τοποθετούν τα ιστορικά γεγονότα 

σε χρονική σειρά, αυξήθηκε στο Post-test από 2 σε 6. 

Επομένως, μετά το τέλος της παρέμβασης, είναι σαφές πως έχουμε μία 

αξιοσημείωτη βελτίωση, καθώς το ποσοστό των μαθητών που στο Pre-test είχαν 

απαντήσει πως τους είναι «Αρκετά» ή «Πάρα Πολύ» εύκολο να τοποθετούν με χρονική 

σειρά τα γεγονότα ήταν 53.33%, στο Post-test αυτό το ποσοστό αυξήθηκε στο 73.33%. 

 

9. Πόσα χρόνια πιστεύετε πως διαρκεί ένας αιώνας; 

Pre-test: 

 

Post-test: 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων:  

Στο Pre-test της συγκεκριμένης ερώτησης γνωστικού επιπέδου, 13 μαθητές 

(86.67%), απάντησαν πως ένας αιώνας διαρκεί 100 χρόνια, ενώ μόνο 2 μαθητές 

(13.33%) απάντησαν 50. Οι μαθητές δηλαδή, στην πλειοψηφία τους, ήδη από το Pre-

test, φάνηκαν εξοικειωμένοι με τη χρονική έννοια του αιώνα. 

Το ποσοστό ωστόσο των σωστών απαντήσεων, αυξήθηκε στο Post-test, καθώς όλοι 

οι μαθητές (100.00%), απάντησαν πως ένας αιώνας διαρκεί 100 χρόνια. Πρόκειται για 

μία μικρή όμως σημαντική μεταβολή ανάμεσα στα δύο test, διότι δείχνει πως μετά το 

πέρας της παρέμβασης όλοι οι μαθητές είχαν κατανοήσει επαρκώς τι σημαίνει η 

χρονική έννοια του αιώνα. 

 

10. Δύο δεκαετίες αποτελούνται από 20 χρόνια; 

Pre-test:  
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Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Η συγκεκριμένη ερώτηση, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τόσο στο Pre-

test, όσο και στο Post-test, φαίνεται πως όλοι οι μαθητές (100.00%), απάντησαν σωστά, 

ότι δηλαδή δύο δεκαετίες αποτελούνται από 20 χρόνια. Εξαιτίας του ότι οι μαθητές 

ήταν ήδη εξοικειωμένοι, από το Pre-test με την έννοια της δεκαετίας, δεν υπήρξε 

κάποια τροποποίηση μετά το πέρας της παρέμβασης. Τα παιδιά κατανοούσαν πλήρως 

την έννοια της δεκαετίας τόσο στο Pre-test, όσο και στο Post-test. 

 

11. Από πόσα χρόνια πιστεύετε ότι αποτελείται μία χιλιετία; 

Pre-test: 

 

Post-test: 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Πρόκειται για ακόμα μία ερώτηση, στην οποία οι μαθητές φάνηκε να είναι 

εξοικειωμένοι με την χρονική έννοια που αφορούσε. Ήδη από το Pre-test, βλέπουμε οι 

14 από τους 15 μαθητές (93.33%) να απάντησαν πως μία χιλιετία αποτελείται από 

1.000 χρόνια, ενώ 1 μόνο μαθητής (6.67%), απάντησε πως αποτελείται από 100.  

Αυτό το ποσοστό αυξήθηκε ελαφρώς στο Post-test, όπου πλέον όλοι οι μαθητές 

απάντησαν πως μία χιλιετία ισοδυναμεί με 1.000 χρόνια. Η διαφορά λοιπόν των δύο 

test, έγκειται σε έναν μαθητή, ο οποίος στο Pre-test, είχε απαντήσει λάθος και στο Post-

test, απάντησε σωστά. Οι μαθητές και σε αυτή την ερώτηση, που αφορούσε μία από 

τις χρονικές έννοιες, διαπιστώθηκε πως ήταν εκ των προτέρων εξοικειωμένοι και 

γνώριζαν τη σημασία της. 

12. Ποιο από τα παρακάτω ιστορικά γεγονότα συνέβη πρώτο; 

 

Pre-test: 
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Post-test:  

  

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

 

Στο Pre-test της συγκεκριμένης ερώτησης, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ήταν τα 

εξής: 5 μαθητές (33.33%) απάντησαν πως το ιστορικό γεγονός που συνέβη πρώτο ήταν 

«η Νίκη των Ρωμαίων έναντι των Καρχηδονίων», 8 μαθητές (53.33%) απάντησαν πως 

συνέβη πρώτα «η Μάχη στις Θερμοπύλες», ενώ 2 (13.33%) απάντησαν την «Ίδρυση 

του Νεοελληνικού κράτους». Συνολικά δηλαδή, το ποσοστό που απάντησε σωστά στην 

ερώτηση ήταν 53.33%, περίπου οι μισοί μαθητές. Δεδομένων αυτών των 

αποτελεσμάτων, διαπιστώνουμε πως ήδη από το Pre-test, τα παιδιά αντιμετωπίζουν μία 

δυσκολία στη χρονική  κατάταξη των ιστορικών γεγονότων, αλλά και στην μέτρηση 

των π.Χ.-μ.Χ. χρόνων. 

Ωστόσο, στο Post-test, υπήρξε μία θεαματική μεταβολή, καθώς μόνο 3 παιδιά 

(20.00%) απάντησαν λανθασμένα πως συνέβη πρώτα «η Νίκη των Καρχηδονίων 

έναντι των Ρωμαίων», ενώ τα υπόλοιπα 12 (80.00%) απάντησαν τη «Μάχη στις 

Θερμοπύλες». 

Επομένως, σε σύγκριση με το Pre-test, στο Post-test μόνο 3 παιδιά απάντησαν 

λάθος. Δεδομένης αυτής της μεταβολής, διαπιστώνουμε πως η κατασκευή της 

χρονογραμμής και οι ενσώματες-βιωματικές δραστηριότητες που ακολούθησαν, 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου και στην ικανότητα 

της χρονικής τοποθέτησης των γεγονότων, καθώς από το 53.33% των σωστών 

απαντήσεων, μετά την παρέμβαση, οι σωστές απαντήσεις των παιδιών έφτασαν στο 

80.00%. 
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13. Ο 7ος αιώνας μ.Χ. αφορά τα χρόνια: 

 

Pre-test: 

 

Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

 

Παρατηρώντας το Pre-test της συγκεκριμένης ερώτησης, διαπιστώνουμε πως το 1/3 

των μαθητών δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τη χρονολόγηση των αιώνων. Πιο 

συγκεκριμένα, 10 μαθητές (66.67%) απάντησαν σωστά πως ο 7ος αιώνας αφορά τα 

χρόνια 601-700 π.Χ., ενώ 5 μαθητές (33.33%), απάντησαν πως αφορά τα χρόνια 701-

800 π.Χ. 

Ωστόσο, στο Post-test, διακρίνουμε μία σαφή βελτίωση των μαθητών, καθώς 13 

παιδιά (86.67%), επέλεξαν την σωστή απάντηση, δηλαδή το 601-700 π.Χ., ενώ μόνο 2 

(13.33%), επέλεξαν το 701-800 π.Χ.  
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Συγκρίνοντας δηλαδή τα δύο test, διαπιστώνουμε πως 3 από τους μαθητές που είχαν 

απαντήσει λάθος στο Pre-test, μετά το πέρας της παρέμβασης κατανόησαν τη 

χρονολόγηση των αιώνων και η πλειοψηφία των παιδιών ήταν πλέον σε θέση να 

αναγνωρίσει τη σωστή απάντηση. Μάλιστα, από το 66.67% των σωστών απαντήσεων, 

στο Post-test, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 86.67%. 

 

14. Ο 7ος αιώνας π.Χ. αφορά τα χρόνια: 

Pre-test: 

 

Post-test: 

 

Ανάλυση απαντήσεων: 

 

Στο Pre-test, διαπιστώνουμε πως 3 μαθητές απάντησαν ότι ο 7ος αιώνας π.Χ. αφορά 

τα χρόνια 700-601 (20.00%) π.Χ., ενώ 12 μαθητές απάντησαν πως αφορά τα χρόνια 

800-701 π.Χ. (80.00%). 
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Ωστόσο, στο Post-test, παρατηρούμε μία τεράστια βελτίωση, καθώς οι μαθητές που 

επέλεξαν σωστά ότι ο 7ος αιώνας π.Χ. εκτείνεται από το 700-601 π.Χ. ήταν 12 

(80.00%), ενώ μόνο 3 (20.00%) απάντησαν το 800-701 π.Χ. 

Επομένως, ουσιαστικά έχουμε μία αντιστροφή των ποσοστών ανάμεσα στα δύο test, 

καθώς το 80% στο Pre-test επέλεξε την λάθος απάντηση, ενώ στο Post-test, το 80% 

επέλεξε τη σωστή απάντηση. Από το 20.00% δηλαδή των σωστών απαντήσεων στο 

Pre-test, στο Post-test οι σωστές απαντήσεις άγγιξαν το 80.00%. Δεδομένης της 

μεγάλης αυτής βελτίωσης, είναι φανερό, πως η πειραματική ομάδα, μετά το πέρας της 

παρέμβασης, κατανόησε εις βάθος την αντίστροφη μέτρηση που ίσχυε τον π.Χ. αιώνα 

και ήταν σε θέση να εντοπίσει τις σωστές χρονολογίες. 

 

15. Τα Κλασικά χρόνια (5ος-4ος αι. π.Χ.) υπήρξαν πριν από τα Αρχαϊκά (8ος-5ος αι. 

π.Χ.) και τα Ελληνιστικά χρόνια (4ος-1ος αι. π.Χ.); 

 

Pre-test: 

 

Post-test: 
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Ανάλυση απαντήσεων: 

 

 Στη συγκεκριμένη ερώτηση, 9 μαθητές (60.00%) απάντησαν στο Pre-test «Λάθος», 

πως δηλαδή τα Κλασικά χρόνια δεν προηγούνται των Αρχαϊκών και των Ελληνιστικών, 

ενώ οι υπόλοιποι 6 μαθητές (40.00%) απάντησαν «Σωστό». Φαίνεται δηλαδή, πως 

κάποιοι από τους μαθητές της πειραματικής ομάδας ακόμα δεν ήταν σε θέση να 

μπορούν να τοποθετήσουν χρονικά τη διαδοχή των ιστορικών εποχών. 

Ωστόσο, στο Post-test, υπήρξε σαφής βελτίωση, καθώς η πλειοψηφία, δηλαδή 12 

μαθητές (80.00%), απάντησαν «Λάθος», κατανοώντας πως τα Κλασικά χρόνια δεν 

προηγούνται των Αρχαϊκών χρόνων αλλά μόνο των Ελληνιστικών, ενώ μόνο 3 μαθητές 

(20.00%) απάντησαν «Σωστό». 

Επομένως, στο Post-test, εντοπίζουμε 3 μαθητές που απάντησαν λάθος στο Pre-test, 

να κατανόησαν την διαδοχή των χρονικών εποχών μέσα από τις παρεμβάσεις, 

αυξάνοντας τον αριθμό των σωστών απαντήσεων από 60.00% σε 80.00%. 

 

16. Τι σημαίνουν οι παρακάτω λέξεις: αιώνας,  χιλιετία, γενιά; 

 



199 
 

Pre-test: 

 

Post-test: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση, αξίζει να αναφερθεί, όπως αναφέρθηκε και στην ομάδα 

ελέγχου, πως ως σωστή απάντηση, θεωρήθηκε όταν τα παιδιά προσδιόρισαν σωστά και 

τις τρείς έννοιες, ενώ ως λανθασμένη όταν έστω και  μία από αυτές είχε οριστεί λάθος. 

Στο Pre-test της συγκεκριμένης ερώτησης, όλοι οι μαθητές (100.00%) απάντησαν 

λάθος. Για την ακρίβεια, όπως και στην ομάδα ελέγχου, ενώ οι περισσότεροι μαθητές 

μπορούσαν να  ορίσουν την έννοια του αιώνα και της χιλιετίας, αντιμετώπισαν 

πρόβλημα στον προσδιορισμό της έννοιας της γενιάς. 

Ωστόσο, στο Post-test, παρατηρούμε μία μεγάλη βελτίωση, καθώς 9 μαθητές  

(60.00%) κατάφεραν να προσδιορίσουν σωστά και τις τρείς έννοιες, ενώ 6 (40.00%) 

απάντησαν λάθος. 
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Συγκριτικά δηλαδή, με το Pre-test, στο Post-test, 9 μαθητές κατάφεραν να 

απαντήσουν σωστά. Λαμβάνοντας υπ’ όψη αυτή την μεταβολή, θα μπορούσαμε να 

συμπεράνουμε πως μέσα από την αξιοποίηση της χρονογραμμής και από τις 

ενσώματες-βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά μπόρεσαν να κατανοήσουν την 

έννοια και να εξοικειωθούν περαιτέρω με τον προσδιορισμό της. Άλλωστε, από το 

100% των λάθος απαντήσεων στο Pre-test, στο Post-test, οι σωστές απαντήσεις 

έφτασαν στο 60.00%. 

 

17. Η νομοθεσία του Σόλωνα έγινε το 590 π.Χ. και η νομοθεσία του Κλεισθένη το 

508 π.Χ. Πόσα χρόνια απόσταση έχουν οι δύο νομοθεσίες; 

 

Pre-test: 

 

Post-test:
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Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Σε αυτή την ερώτηση, όπως και στην ομάδα ελέγχου, ως σωστή απάντηση 

θεωρήθηκε ο αριθμός «82», ενώ οποιοσδήποτε άλλος αριθμός θεωρήθηκε 

λανθασμένος. 

Στο Pre-test λοιπόν, οι μαθητές που ήταν σε θέση να κάνουν σωστό υπολογισμό των 

χρονικών διαστημάτων, ήταν μόνο 6 (40.00%), ενώ εκείνοι που έδωσαν λάθος 

απάντηση ήταν 9 (60.00%).  

Ωστόσο, στο Post-test, αυξήθηκαν κατά πολύ οι επιδόσεις των μαθητών, καθώς 11 

μαθητές (73.33%) έναντι των 6 του Pre-test, μπόρεσαν να υπολογίσουν τα χρονικά 

διαστήματα και να καταλήξουν σωστά πως η απόσταση των δύο ιστορικών γεγονότων 

απέχει 82 χρόνια. Οι υπόλοιποι 4 μαθητές (26.67%) απάντησαν λάθος. 

Βλέποντας συγκριτικά τα δύο test, διακρίνουμε μία θεαματική βελτίωση των 

μαθητών μετά το πέρας της παρέμβασης. Αν και στο Pre-test, διαπιστώθηκε πως τα 

παιδιά αντιμετώπιζαν δυσκολία στην εύρεση των χρονικών αποστάσεων των 

γεγονότων, μετά από την αξιοποίηση της χρονογραμμής, από το 60.00% των μαθητών 

που αντιμετώπιζαν δυσκολία, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 26.67%, καθώς πολλά 

παιδιά φάνηκε πως βελτιώθηκαν. Από το 40.00% των σωστών απαντήσεων του Pre-

test, στο Post-test οι σωστές απαντήσεις αυξήθηκαν στο 73.33%. 

Συνολικά: 

Για μία ολοκληρωμένη σύγκριση Pre-test και Post-test πειραματικής ομάδας, 

ακολουθούν τα παρακάτω γραφήματα: 
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Γράφημα (γ). Μέσοι όροι Αξιολόγησης διδασκαλίας στην Ιστορία για Πειραματική 

Ομάδα – κλίμακα 1 ως 5, με 5 να δείχνει καλύτερη αποδοχή. r=αντεστραμμένες 

βαθμολογίες. 

 

 

Γράφημα (δ). Μέσοι όροι Σωστών Ιστορίας για Πειραματική Ομάδα – 0 = Λάθος, 

1=Σωστό.  

Παρατηρώντας τα παραπάνω γραφήματα, εντοπίζουμε σε γενικές γραμμές πως μετά 

το πέρας της παρέμβασης, δηλαδή της αξιοποίησης της χρονογραμμής στο μάθημα της 

Αιώνας 
Χρόνια

Δεκαετίες 
Χρόνια

Χιλιετία 
Χρόνια

Σειρά Γεγ. Αιώνας 
7οςΜΧ

Αιώνας 
7οςΠΧ

Κλασσικά 
πότε

Αιώνας 
Χιλιετία 
Γενιά

Απόσταση 
Νομοθεσίας

Σύν. Σωστών 
/10

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Πειραμ. Πριν Πειραμ. Μετά
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Ιστορίας, καθώς και των ενσώματων-βιωματικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές 

σημείωσαν αξιοσημείωτη βελτίωση στην συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, σε ψυχολογικό επίπεδο, η μόνη ερώτηση η οποία παρουσίασε 

ελάχιστη άνοδο πριν την παρέμβαση, ήταν η πρώτη που μελετούσε αν στα παιδιά 

αρέσει το μάθημα της Ιστορίας. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις το ποσοστό είναι 

αρκετά υψηλό. 

Στη συνέχεια, οι επόμενες 7 ερωτήσεις ψυχολογικού χαρακτήρα, βρίσκουν την 

πειραματική ομάδα να σημειώνει εξέλιξη σε σχέση με το Pre-test. Για την ακρίβεια, τα 

παιδιά μετά την παρέμβαση, φαίνεται πως στατιστικά έβρισκαν πιο ενδιαφέρουσα την 

διδασκαλία, σημείωσαν ελαφρώς μεγαλύτερη διάθεση για συμμετοχή, καθώς και 

φαίνεται να επιθυμούσαν μετά την εμπειρία τους, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, η 

διδασκαλία της Ιστορίας να γίνεται μέσω του παιχνιδιού. 

Επίσης, τα παιδιά φαίνεται πως μετά την παρέμβαση, είχαν λιγότερο άγχος εξέτασης 

για το μάθημα και θεωρούσαν την Ιστορία ως ένα λιγότερο δύσκολο μάθημα. 

Παράλληλα, παρουσίασαν μικρή βελτίωση ως προς την αξιολόγηση της ικανότητάς 

τους να θυμούνται πληροφορίες σχετικές με την ιστορία, ενώ σημείωσαν μία 

θεαματική βελτίωση ως προς την αξιολόγηση της ικανότητάς τους να τοποθετούν τα 

ιστορικά γεγονότα σε χρονική σειρά. Με άλλα λόγια, μετά το πέρας της παρέμβασης, 

τα παιδιά παρουσίασαν περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα, περισσότερη διάθεση 

συμμετοχής, επιθυμούσαν να διδάσκονται την ιστορία μέσω του παιχνιδιού 

περισσότερο από πριν, είχαν λιγότερο άγχος εξέτασης για το μάθημα, το θεωρούσαν 

λιγότερο δύσκολο, καθώς και πίστευαν πως μετά τη χρονογραμμή και τις ενσώματες 

δραστηριότητες, τους είναι πιο εύκολο να θυμούνται ιστορικές πληροφορίες και να 

ταξινομούν χρονικά τα ιστορικά γεγονότα. 

Περνώντας τώρα στο γνωστικό επίπεδο, παρατηρούμε πως για ακόμα μία φορά τα 

αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα στο Post-test, σε σύγκριση με το Pre-test. Πιο 

συγκεκριμένα, αν και τα παιδιά δεν παρουσίασαν ούτε στο Pre-test, ιδιαίτερο 

πρόβλημα στην κατανόηση των χρονικών εννοιών του αιώνα, της δεκαετίας και της 

χιλιετίας, πλέον, στο Post-test, όλοι οι μαθητές βελτιώθηκαν και έδωσαν την σωστή 

απάντηση στις αντίστοιχες ερωτήσεις που αφορούσαν τις συγκεκριμένες έννοιες.  

Ωστόσο, μετά την 11η ερώτηση, εντοπίζουμε θεαματικές ανόδους του Post-test στις 

επιδόσεις των παιδιών. Δηλαδή, βλέπουμε πως οι μαθητές, μετά την παρέμβαση, είχαν 

εξοικειωθεί περισσότερο με την χρονική τοποθέτηση των γεγονότων, με την μέτρηση 

του π.Χ./μ.Χ. αιώνα, καθώς και με τον προσδιορισμό των χρονικών εποχών, τον ορισμό 
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της έννοιας του αιώνα, της δεκαετίας και κυρίως της γενιάς και με τον υπολογισμό των 

χρονικών αποστάσεων των ιστορικών συμβάντων. 

Συμπερασματικά, φαίνεται πως η πειραματική ομάδα βοηθήθηκε και βελτιώθηκε 

αρκετά μέσα από το πρόγραμμα παρέμβασης που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας. Αν και σε ψυχολογικό επίπεδο, τα παιδιά ήδη από το Pre-test 

φάνηκε πως διέκειντο φιλικά ως προς το μάθημα της Ιστορίας και είχαν εμπιστοσύνη 

στις δυνάμεις τους, μετά το Post-test, το προσέγγισαν ακόμα πιο θετικά και εκτίμησαν 

περισσότερο τις ικανότητές τους. Ταυτόχρονα όμως, οι μαθητές βοηθήθηκαν ακόμα 

περισσότερο σε γνωστικό επίπεδο, διότι αν και από πριν ήταν εξοικειωμένοι με κάποιες 

χρονικές έννοιες (αιώνας, δεκαετία, χιλιετία), αντιμετώπιζαν πρόβλημα κυρίως στην 

τοποθέτηση των χρονικών γεγονότων, στον υπολογισμό των μεταξύ τους αποστάσεων 

και στη μέτρηση του π.Χ.-μ.Χ. αιώνα. Αυτές οι δυσκολίες, φαίνεται πως ξεπεράστηκαν 

μετά το πέρας της παρέμβασης και με ευχαρίστηση παρατηρούμε πως τα αποτελέσματα 

ήταν, όπως αναμέναμε, θετικά. 

 

Συγκριτική παρουσίαση τελικών αποτελεσμάτων της πειραματικής ομάδας και 

της ομάδας ελέγχου 

 

 Προκειμένου να γίνει η τελική σύγκριση των δύο τάξεων παρακάτω ακολουθεί η 

συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Post-test της ομάδας ελέγχου και της 

πειραματικής ομάδας, για κάθε ερώτηση ξεχωριστά, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο 

γράφημα: 

1. Σας αρέσει το μάθημα της Ιστορίας; 

Post-test ομάδας ελέγχου: 
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Post-test πειραματικής ομάδας: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στην ερώτηση «Σας αρέσει το μάθημα της Ιστορίας», στο Post-test της ομάδας 

ελέγχου παρατηρούμε τις εξής απαντήσεις: 2 από τους μαθητές (13.33%) απάντησαν 

ότι τους αρέσει «Μέτρια», 7 (46.67%) ότι τους αρέσει «Αρκετά» και 6 (40.00%) «Πάρα 

Πολύ» 

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Post-test της πειραματικής ομάδας, έδειξαν πως 

από τους 15 μαθητές, 1 μαθητής (6.67%) απάντησε ότι του αρέσει «Ελάχιστα» το 

μάθημα της Ιστορίας, 2 (13.33%) ότι τους αρέσει «Μέτρια», 9 (60.00%) ότι τους 

αρέσει «Αρκετά» και 3 (20.00%) «Πάρα Πολύ». 

Περνώντας στη σύγκριση των δύο τάξεων, παρατηρούμε πως σε γενικές γραμμές τα 

παιδιά και των δύο ομάδων διάκεινται φιλικά ως προς το μάθημα της Ιστορίας. Αν και 

στο Post-test της ομάδας ελέγχου τα παιδιά που απάντησαν «Πάρα Πολύ» είναι 

περισσότερα από εκείνα της πειραματικής ομάδας, ο αριθμός των παιδιών που 

απάντησαν «Μέτρια» είναι ο ίδιος, ενώ στην πειραματική ομάδα απάντησαν «Αρκετά» 

9 παιδιά, έναντι των 7 της ομάδας ελέγχου.  

Επομένως, στην ομάδα ελέγχου υπήρξαν περισσότεροι μαθητές που βαθμολόγησαν 

με «Πάρα Πολύ» την ερώτηση αλλά σε γενικές γραμμές και στις δύο ομάδες φαίνεται 

πως στα παιδιά αρέσει το μάθημα της Ιστορίας περίπου στο 80% . 

 

2. Σας φαίνεται ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας, όπως διδάσκεται στο 

σχολείο; 
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Post-test ομάδας ελέγχου: 

 

 

Post-test πειραματικής ομάδας: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στην ανάλυση του Post-test της ομάδας ελέγχου, παρατηρούμε πως 1 (6.67%) 

μαθητής βρίσκει «Μέτρια» ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας, 7 (46.67%) μαθητές 

το βρίσκουν «Αρκετά» ενδιαφέρον και 7 «Πάρα Πολύ» (46.67%). 

Αντίστοιχα, στην πειραματική ομάδα, 3 μαθητές (20.00%) θεωρούν το μάθημα της 

Ιστορίας «Μέτρια» ενδιαφέρον, «4» (26.67%) Αρκετά και 8 (53.33%) «Πάρα Πολύ». 

Συγκριτικά, εντοπίζουμε πως τα παιδιά και στις 2 τάξεις στο μεγαλύτερο ποσοστό 

τους βρίσκουν ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας, με την πειραματική ομάδα να έχει 

περισσότερα παιδιά που απάντησαν πως το μάθημα τις Ιστορίας είναι «Πάρα Πολύ» 
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ενδιαφέρον. Ωστόσο, σε αυτή την ερώτηση υπερτερεί ελαφρώς η ομάδα ελέγχου, 

εξαιτίας του ότι μόνο το 6.67% δήλωσε ότι τους αρέσει «Μέτρια» το μάθημα της 

Ιστορίας, έναντι του 20.00% της πειραματικής ομάδας.  

 

3. Σας αρέσει να συμμετέχετε στο μάθημα της Ιστορίας;  

Post-test ομάδας ελέγχου: 

 

 

Post-test πειραματικής ομάδας: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου, έχουμε τις εξής απαντήσεις: 2 μαθητές (13.33%) 

απάντησαν πως τους αρέσει να συμμετέχουν «Μέτρια» στο μάθημα της Ιστορίας, 5 
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(33.33%) απάντησαν ότι τους αρέσει να συμμετέχουν «Αρκετά», ενώ 8 (53.33%) 

απάντησαν «Πάρα Πολύ». 

Από την άλλη, στο Post-test της πειραματικής ομάδας, 3 μαθητές (20.00%) 

απάντησαν πως τους αρέσει να συμμετέχουν «Μέτρια» στο μάθημα της Ιστορίας, 6 

(40.00%) «Αρκετά» και 6 «Πάρα Πολύ» (40.00%). 

Επομένως, σε γενικές γραμμές κα οι δύο ομάδες παρουσιάζουν ικανοποιητική 

διάθεση για συμμετοχή στο μάθημα της Ιστορίας, με την ομάδα ελέγχου να υπερτερεί 

ελαφρώς, καθώς έχει 2 περισσότερα παιδιά που απάντησαν «Πάρα Πολύ». 

 

4. Θα σας άρεσε αν η Ιστορία διδασκόταν μέσα από το παιχνίδι; 

 

Post-test ομάδας ελέγχου: 

 

 

Post-test πειραματικής ομάδας:
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Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου, 5 μαθητές (33.33%) δήλωσαν πως θα τους άρεσε 

να διδαχτούν την Ιστορία μέσα από το παιχνίδι «Αρκετά», ενώ τα υπόλοιπα 10 

(66.67%) δήλωσαν ότι θα τους άρεσε «Πάρα Πολύ». 

Από την άλλη, στο Post-test της πειραματικής ομάδας, 3 παιδιά (20.00%) δήλωσαν 

«Μέτρια», 4 (26.67%) «Αρκετά» και 8 (53.33%) «Πάρα Πολύ». 

Συγκρίνοντας αυτά τα ποσοστά, παρατηρούμε πως τα περισσότερα παιδιά και των 

δύο ομάδων, θα ήθελαν να διδαχτούν το μάθημα της Ιστορίας μέσα από το παιχνίδι, 

ωστόσο η ομάδα ελέγχου φαίνεται να κυμαίνεται σε υψηλότερα ποσοστά, καθώς 

κανένα παιδί δεν δήλωσε «Μέτρια» ενώ 10 παιδιά, έναντι των 8 της πειραματικής 

ομάδας δήλωσαν «Πάρα Πολύ». Συνολικά δηλαδή, τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, θα 

επιθυμούσαν να διδαχτούν «Πάρα Πολύ» ή «Αρκετά» το μάθημα της Ιστορίας μέσω 

του παιχνιδιού στο 100.00%, έναντι του 80.00% της πειραματικής ομάδας. 

 

5. Σας αγχώνει το μάθημα της Ιστορίας όπως διδάσκεται στο σχολείο; 

Post-test ομάδας ελέγχου: 

 

Post-test πειραματικής ομάδας: 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου ο απαντήσεις ήταν οι εξής: 3 μαθητές (20.00%) 

απάντησαν ότι δεν τους αγχώνει «Καθόλου» το μάθημα της Ιστορίας όπως διδάσκεται 

στο σχολείο, 3 μαθητές (20.00%) απάντησαν ότι τους αγχώνει «Ελάχιστα», 3 (20.00%) 

«Μέτρια» και 6 (40.00%) «Αρκετά». 

Στο Post-test της πειραματικής ομάδας οι απαντήσεις ήταν οι εξής: 5 μαθητές 

(33.33%) απάντησαν ότι δεν τους αγχώνει «Καθόλου» το μάθημα της Ιστορίας όπως 

διδάσκεται στο σχολείο, 4 (26.67%) απάντησαν ότι τους αγχώνει «Ελάχιστα», 2 

(13.33%) «Μέτρια» και 4 (26.6%) «Αρκετά». 

Συνολικά, στο Post-test της πειραματικής ομάδας, φαίνεται πως για το μάθημα της 

Ιστορίας αγχώνεται ένας μικρότερος αριθμός παιδιών σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, 

καθώς μόλις το 26.67% της πειραματικής ομάδας δήλωσε ότι αγχώνεται «Αρκετά», 

έναντι του 40.00% της ομάδας ελέγχου. 

 

6. Σας φαίνεται δύσκολο το μάθημα της Ιστορίας όπως διδάσκεται στο σχολείο; 
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Post-test ομάδας ελέγχου: 

 

 

Post-test πειραματικής ομάδας: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου, τα παιδιά απάντησαν ως εξής: 6 μαθητές 

(40.00%) απάντησαν ότι δεν τους φαίνεται «Καθόλου» δύσκολο το μάθημα της 

Ιστορίας όπως διδάσκεται στο σχολείο, 4 μαθητές (26.67%) απάντησαν «Ελάχιστα», 4 

(26.67%) «Μέτρια» και 1 (6.67%) «Αρκετά». 

Από την άλλη, στο Post-test της ομάδας ελέγχου, τα παιδιά απάντησαν ως εξής: 7 

μαθητές (46.67%)  απάντησαν ότι δεν τους φαίνεται «Καθόλου» δύσκολο το μάθημα 

της Ιστορίας όπως διδάσκεται στο σχολείο, 2 (13.33%) μαθητές απάντησαν 

«Ελάχιστα», 5 (33.33%) απάντησαν «Μέτρια» και 1 (6.67%) «Αρκετά». 
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Επομένως, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερώτησης κυμαίνονται σε 

παρόμοια περίπου ποσοστά, με την πειραματική ομάδα να θεωρεί το μάθημα της 

Ιστορίας λιγότερο δύσκολο, καθώς το 46.67% απάντησε ότι δεν είναι «Καθόλου» 

δύσκολο μάθημα, έναντι του 40.00% της ομάδας ελέγχου. 

 

7. Σας είναι εύκολο να θυμάστε πληροφορίες σχετικά με την Ιστορία; 

Post-test ομάδας ελέγχου: 

 

 

Post-test πειραματικής ομάδας: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου, τα παιδιά απάντησαν ως εξής: 2 μαθητές 

(13.33%) δήλωσαν πως τους είναι «Ελάχιστα» εύκολο να θυμούνται πληροφορίες 
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σχετικά με την Ιστορία, 5 (33.33%) απάντησαν «Μέτρια», 4 (26.67%) «Αρκετά» και 4 

(26.67%) «Πάρα Πολύ». 

Στο Post-test της πειραματικής ομάδας, τα παιδιά έδωσαν της εξής απαντήσεις: 3 

(20.00%) μαθητές απάντησαν ότι τους είναι «Ελάχιστα» εύκολο να θυμούνται 

πληροφορίες σχετικά με την Ιστορία, 3 (20.00%) απάντησαν «Μέτρια», 6 (40.00%) 

«Αρκετά» και 3 (20.00%) «Πάρα Πολύ». 

Συγκριτικά, η πειραματική ομάδα φαίνεται να θεωρεί πιο εύκολη την συγκράτηση 

πληροφοριών σχετικά με την Ιστορία, καθώς το 60% των μαθητών απάντησαν ότι είναι 

«Αρκετά» ή «Πάρα Πολύ» εύκολο, έναντι του 53.34% της ομάδας ελέγχου. 

 

8. Σας είναι εύκολο να τοποθετείτε σε χρονική σειρά τα ιστορικά γεγονότα; 

Post-test ομάδας ελέγχου:

 

Post-test πειραματικής ομάδας: 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου, οι μαθητές απάντησαν ως εξής: 2 μαθητές 

(13.33%) απάντησαν ότι δεν τους είναι «Καθόλου» εύκολο να τοποθετούν τα γεγονότα 

με σωστή χρονική σειρά, 3 (20.00%) απάντησαν ότι τους είναι «Ελάχιστα» εύκολο, 8 

(53.33%) «Μέτρια», 1 (6.67%) «Αρκετά» και 1 (6.67%) «Πάρα Πολύ». 

Στο Post-test της πειραματικής ομάδας, οι μαθητές έδωσαν τις εξής απαντήσεις: 1 

μαθητής (6.67%) απάντησε ότι δεν του είναι «Καθόλου» εύκολο να τοποθετεί χρονικά 

τα γεγονότα, 3 (20.00%) απάντησαν ότι είναι «Μέτρια» εύκολο, 5 (33.33%) «Αρκετά» 

και 6 «Πάρα Πολύ» 40.00%). 

Επομένως, παρατηρώντας τα δύο test, εντοπίζουμε μία θεαματική διαφορά ανάμεσα 

στην ομάδα ελέγχου και στην πειραματική ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των 

παιδιών που απάντησαν στην ομάδα ελέγχου ότι τους είναι «Πάρα Πολύ» εύκολο ή 

«Αρκετά» εύκολο να τοποθετούν τα γεγονότα σε χρονική σειρά ανέρχεται στο 13.34%, 

έναντι του 73.33% των παιδιών της πειραματικής ομάδας που δήλωσαν ότι τους είναι 

«Πάρα Πολύ» ή «Αρκετά» εύκολο. Φαίνεται λοιπόν, ότι τα παιδιά της πειραματικής 

ομάδας μετά το πέρας της παρέμβασης, είχαν περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις 

τους και ένιωθαν πιο σίγουροι για τις επιδόσεις τους στην χρονική τοποθέτηση των 

γεγονότων.  

 

9. Πόσα χρόνια πιστεύετε πως διαρκεί ένας αιώνας; 

 

Post-test ομάδας ελέγχου:
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Post-test πειραματικής ομάδας: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στην πρώτη ερώτηση γνωστικού περιεχομένου, 12 παιδιά (80.00%) της ομάδας 

ελέγχου, απάντησαν στο Post-test πως ένας αιώνας περιλαμβάνει 100 χρόνια, ενώ τα 

υπόλοιπα 3 (20.00%) απάντησαν 50. 

Στο Post-test της πειραματικής ομάδας, το σύνολο των μαθητών (100.00%) 

απάντησε πως ένας αιώνας περιλαμβάνει 100 χρόνια. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά, παρατηρούμε πως σε γενικές γραμμές και οι 

δύο τάξεις είναι αρκετά εξοικειωμένες με την χρονική έννοια του αιώνα. Ωστόσο, στην 

ομάδα ελέγχου υπήρξαν 3 παιδιά που απάντησαν λάθος, ενώ στην πειραματική ομάδα, 

όλες οι απαντήσεις ήταν σωστές. 

 

10. Δύο δεκαετίες αποτελούνται από 20 χρόνια; 
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Post-test ομάδας ελέγχου: 

 

 

Post-test πειραματικής ομάδας: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου, διαπιστώνουμε πως 13 μαθητές (86.67%) 

απάντησαν «Σωστό», ότι δηλαδή δύο δεκαετίες αποτελούνται από 20 χρόνια, ενώ 2 

(13.33%) απάντησαν «Λάθος». Από την άλλη, στο Post-test της πειραματικής ομάδας 

και οι 15 μαθητές απάντησαν «Σωστό». 

Συγκριτικά, οι μαθητές των δύο τάξεων φαίνεται να γνωρίζουν στην συντριπτική 

τους πλειοψηφία τι σημαίνει η έννοια της δεκαετίας. Ωστόσο, τα παιδιά της 

πειραματικής ομάδας φαίνονται πλήρως εξοικειωμένα, καθώς όλα έδωσαν την σωστή 

απάντηση, ενώ στην ομάδα ελέγχου υπήρξε ένα μικρό ποσοστό 13.33% που απάντησε 

λανθασμένα. 
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11. Από πόσα χρόνια πιστεύετε ότι αποτελείται μία χιλιετία; 

 

Post-test ομάδας ελέγχου:

 

 

Post-test πειραματικής ομάδας: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου, 14 μαθητές (93.33%), απάντησαν ότι μία χιλιετία 

αφορά 1.000 χρόνια, ενώ 1 μαθητής (6.67%) απάντησε 2.000. Ωστόσο, στο Post-test 

της πειραματικής ομάδας, όλοι οι μαθητές (100.00%) απάντησαν πως μία χιλιετία 

αφορά 1.000 χρόνια. 

Προχωρώντας στην μεταξύ τους σύγκριση, διαπιστώνουμε ξανά πως οι μαθητές και 

των δύο τάξεων είναι αρκετά εξοικειωμένοι με μία ακόμα χρονική έννοια, την χρονική 
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έννοια της χιλιετίας. Η μόνη διαφορά των δύο test, έγκειται στο λάθος ενός μαθητή στο 

Post-test της ομάδας ελέγχου. Σε γενικές γραμμές όμως, φαίνεται όλα τα παιδιά και 

από τις δύο τάξεις, εκτός από έναν μαθητή της ομάδας ελέγχου, να έχουν κατανοήσει 

πλήρως την έννοια της χιλιετίας. 

 

12. Ποιο από τα παρακάτω ιστορικά γεγονότα συνέβη πρώτο; 

Post-test ομάδας ελέγχου:

 

 

Post-test πειραματικής ομάδας: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου, τα παιδιά έδωσαν τις εξής απαντήσεις: 1 μαθητής 

(6.67%) απάντησε πως το γεγονός που συνέβη πρώτο ήταν «η Νίκη των Ρωμαίων 
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έναντι των Καρχηδονίων», 4 μαθητές (26.67%) απάντησαν την «Ίδρυση του 

Νεοελληνικού κράτους», ενώ οι υπόλοιποι 10 (66.67%) απάντησαν τη «Μάχη στις 

Θερμοπύλες». 

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα της πειραματικής ομάδας, έδειξαν πως 12 μαθητές 

(80.00%) απάντησαν ότι χρονικά συνέβη πρώτα «η Μάχη στις Θερμοπύλες», ενώ 3 

μαθητές (20.00%) απάντησαν τη «Νίκη των Ρωμαίων έναντι των Καρχηδονίων». 

Περνώντας στην σύγκριση των δύο test, διαπιστώνουμε πως η πειραματική ομάδα 

βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο γνωστικά, όσον αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση, 

καθώς η συντριπτική πλειοψηφία (80.00%) απάντησε σωστά, ενώ στην ομάδα ελέγχου, 

το ποσοστό των σωστών απαντήσεων ήταν αρκετά μικρότερο (66.67%). 

 

13. Ο 7ος αιώνας μ.Χ. αφορά τα χρόνια: 

Post-test ομάδας ελέγχου: 

 

 

Post-test πειραματικής ομάδας: 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου, παρατηρούμε πως στη συγκεκριμένη ερώτηση, 

10 μαθητές (66.67%) απάντησαν σωστά ότι ο 7ος μ.Χ. αιώνα αφορά τα χρόνια 601-700 

μ.Χ., ενώ 5 (33.33%) απάντησαν ότι αφορά τα χρόνια 701-800 μ.Χ. 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου, 13 μαθητές (86.67%) απάντησαν πως ο 7ος αιώνας 

μ.Χ. αφορά τα χρόνια 601-700 μ.Χ., ενώ 2 (13.33%) απάντησαν πως αφορά τα χρόνια 

701-800 μ.Χ. 

Κάνοντας την μεταξύ τους σύγκριση, διαπιστώνουμε πως ένας ικανοποιητικός 

αριθμός παιδιών και των δύο ομάδων γνωρίζει σε ποια χρόνια αναφέρεται ο 7ος μ.Χ. 

αιώνα. Ωστόσο, η πειραματική ομάδα, βρίσκεται γνωστικά σε καλύτερη θέση, καθώς 

το ποσοστό που απάντησε σωστά στην ερώτηση ήταν 86,67%, έναντι του 66.67% της 

ομάδας ελέγχου. 

 

14. Ο 7ος αιώνας π.Χ. αφορά τα χρόνια: 
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Post-test ομάδας ελέγχου: 

 

 

Post-test πειραματικής ομάδας: 

 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου, 9 μαθητές (60.00%) απάντησαν πως ο 7ος αιώνας 

π.Χ. εκτείνεται από το 700-601 π.Χ., ενώ 6 (40.00%) από το 800-701 π.Χ. 

Αντίστοιχα, στο Post-test της πειραματικής ομάδας, 12 μαθητές (80.00%) 

απάντησαν πως ο 7ος αιώνας π.Χ. εκτείνεται από το 700-601 π.Χ., ενώ 3 (20.00%) από 

το 800-701 π.Χ. 

Συγκριτικά, οι μαθητές της πειραματικής ομάδας, μετά την παρέμβαση, φαίνεται 

πως και στην συγκεκριμένη ερώτηση έχουν καλύτερο γνωστικό υπόβαθρο από τους 
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μαθητές της ομάδας ελέγχου, καθώς το 80% επέλεξε την σωστή απάντηση, έναντι του 

60% της ομάδας ελέγχου. 

 

15. Τα Κλασικά χρόνια (5ος-4ος αι. π.Χ.) υπήρξαν πριν από τα Αρχαϊκά (8ος-5ος αι. 

π.Χ.) και τα Ελληνιστικά χρόνια (4ος-1ος αι. π.Χ.);  

Post-test ομάδας ελέγχου:

 

 

Post-test πειραματικής ομάδας: 

 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου, παρατηρούμε πως 8 μαθητές (53.33%) επέλεξαν 

«Σωστό», ενώ 7 (46.67%) επέλεξαν «Λάθος». 
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Στο Post-test της πειραματικής ομάδας, 12 μαθητές (80.00%) επέλεξαν «Λάθος» και 

3 μαθητές (20.00%) επέλεξαν «Σωστό». 

Πρόκειται για μία θεαματική διαφορά μεταξύ των δύο test, καθώς οι μαθητές της 

ομάδας ελέγχου στην πλειοψηφία τους απάντησαν λανθασμένα, ενώ οι μαθητές της 

πειραματικής ομάδας στην συντριπτική πλειοψηφία τους απάντησαν σωστά. Πιο 

συγκεκριμένα, οι σωστές απαντήσεις της ομάδας ελέγχου κυμαίνονταν στο 46.67%, 

έναντι του 80% των σωστών απαντήσεων της πειραματικής ομάδας. 

 

16. Τι σημαίνουν οι παρακάτω λέξεις: αιώνας,  χιλιετία, γενιά; 

Post-test ομάδας ελέγχου: 

 

 

Post-test πειραματικής ομάδας: 

 

 



224 
 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου, οι 14 από τους 15 μαθητές (93.33%) απάντησαν 

λανθασμένα, καθώς δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν σωστά και τις 3 έννοιες, ενώ μόνο 

1 μαθητής (6.67%) απάντησε σωστά. 

Στο Post-test της πειραματικής ομάδας, 9 μαθητές (60.00%) κατάφεραν να ορίσουν 

σωστά και τις 3 έννοιες, ενώ 6 μαθητές (40.00%) απάντησαν λανθασμένα. 

Κάνοντας την σύγκριση των δύο test, διαπιστώνουμε πως υπάρχει μία θεαματική 

γνωστική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, καθώς στην ομάδα ελέγχου το ποσοστό 

των σωστών απαντήσεων κυμαίνεται σε ένα 6.67%, έναντι του 60.00% της 

πειραματικής ομάδας. 

 

17. Η νομοθεσία του Σόλωνα έγινε το 590 π.Χ. και η νομοθεσία του Κλεισθένη το 

508 π.Χ. Πόσα χρόνια απόσταση έχουν οι δύο νομοθεσίες; 

 

Post-test ομάδας ελέγχου:

 

 



225 
 

Post-test πειραματικής ομάδας: 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Στο Post-test της ομάδας ελέγχου, 5 μαθητές (33.33%) υπολόγισαν σωστά την 

χρονική απόσταση των δύο νομοθεσιών και έδωσαν την σωστή απάντηση, δηλαδή τον 

αριθμό «82», ενώ οι υπόλοιποι 10 (66.67%) απάντησαν λανθασμένα. 

Αντίστοιχα, στο Post-test της πειραματικής ομάδας, 11 μαθητές (73.33%) μπόρεσαν 

να υπολογίσουν σωστά την απόσταση μεταξύ των ιστορικών γεγονότων, ενώ 4 

(26.67%) έδωσαν λανθασμένη απάντηση. 

Κάνοντας την μεταξύ τους σύγκριση, είναι φανερό πως και σε αυτή την ερώτηση η 

πειραματική ομάδα είχε πολύ καλύτερο γνωστικό υπόβαθρο, καθώς στην ομάδα 

ελέγχου, μόνο το 33.33% μπόρεσε να υπολογίσει σωστά την χρονική απόσταση των 

γεγονότων, έναντι του 73.33% των σωστών απαντήσεων της πειραματικής ομάδας. 

Ύστερα από αυτή την εκτενή σύγκριση των αποτελεσμάτων και έχοντας υπόψη τα 

γραφήματα των pre-post test των δύο ομάδων, αξίζει να κάνουμε κάποια γενικά σχόλια. 

Συνολικά: 

Για μία ολοκληρωμένη σύγκριση Pre-test και Post-test πειραματικής ομάδας και 

ομάδας ελέγχου ακολουθούν τα παρακάτω γραφήματα: 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω γραφήματα, βλέπουμε πως οι δύο ομάδες έχουν αρκετές 

διαφορές μεταξύ τους. 

Ξεκινώντας από τα Pre-test, παρατηρούμε πως στις περισσότερες ερωτήσεις 

ψυχολογικού επιπέδου, η ομάδα ελέγχου έχει υψηλότερα ποσοστά σε σύγκριση με την 

πειραματική ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, στα pre-test, τα παιδιά της ομάδας ελέγχου 

φαίνονται να διάκεινται λίγο περισσότερο θετικά ως προς το μάθημα της Ιστορίας, να 

τους φαίνεται πιο ενδιαφέρον, να θέλουν να συμμετέχουν παραπάνω, να επιθυμούν 

περισσότερο να το διδαχτούν μέσα από το παιχνίδι, ενώ δείχνουν να θεωρούν  πιο 

εύκολο να θυμούνται πληροφορίες σχετικά με την Ιστορία. Ωστόσο, δείχνουν 
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περισσότερο άγχος εξέτασης, θεωρούν την Ιστορία πιο δύσκολο μάθημα συγκριτικά 

με την πειραματική ομάδα, καθώς επίσης θεωρούν ότι τους είναι πιο δύσκολο να 

τοποθετούν τα ιστορικά γεγονότα σε χρονική σειρά. 

Από την άλλη, στις ερωτήσεις γνωστικού επιπέδου του Pre-test, φαίνεται πως η 

πειραματική ομάδα έχει υψηλότερους μέσους όρους απαντήσεων. Πιο συγκεκριμένα, 

η πειραματική ομάδα απάντησε πιο σωστά στις ερωτήσεις που αφορούσαν την έννοια 

του αιώνα, της δεκαετίας, της χιλιετίας, στον 7ου αιώνα μ.Χ., στα Κλασικά χρόνια και 

στον υπολογισμό των χρονικών αποστάσεων μεταξύ των νομοθεσιών. Ωστόσο, η 

ομάδα ελέγχου, απάντησε καλύτερα στην ερώτηση που αφορούσε την σωστή 

τοποθέτηση των γεγονότων και τον 7ο αιώνα π.Χ., ενώ στον προσδιορισμό του αιώνα, 

της δεκαετίας και της γενιάς, οι δύο ομάδες απάντησαν παρόμοια. 

Περνώντας τώρα στα Post-test των δύο ομάδων, παρατηρούμε μεγαλύτερες 

αποκλίσεις σε σύγκριση με τα Pre-test, ειδικά σε γνωστικό επίπεδο. 

Σε ψυχολογικό επίπεδο, φαίνεται πως η ομάδα ελέγχου έχει ελαφρώς υψηλότερους 

μέσους όρους στην ερώτηση που αφορά εάν αρέσει στα παιδιά το μάθημα της Ιστορίας, 

εάν τους φαίνεται ενδιαφέρον, εάν επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό, εάν θα ήθελαν 

να το διδαχτούν μέσα από το παιχνίδι και εάν τους είναι εύκολο να θυμούνται 

πληροφορίες σχετικά με την Ιστορία. Βέβαια, τα ποσοστά και των δύο ομάδων 

παραμένουν υψηλά σε αυτές τις ερωτήσεις, καθώς οι περισσότεροι μαθητές και των 

δύο ομάδων φάνηκε πως διάκεινται θετικά ως προς το μάθημα. 

Ωστόσο, η πειραματική ομάδα, παρουσίασε υψηλότερα ποσοστά στις ερωτήσεις 

ψυχολογικού τύπου που αφορούσαν το λιγότερο άγχος εξέτασης και την ευκολία 

τοποθέτησης των ιστορικών γεγονότων σε σωστή χρονική σειρά, ενώ στην ερώτηση 

για το εάν θεωρούν τα παιδιά δύσκολο το μάθημα της Ιστορίας, τα ποσοστά είναι 

παρόμοια. 

Προχωρώντας στις ερωτήσεις γνωστικού περιεχομένου, παρατηρούμε πως στο 

Post-test, η πειραματική ομάδα έφερε καλύτερα αποτελέσματα σε όλες τις ερωτήσεις, 

καθώς τα παιδιά ήταν σε θέση μετά την παρέμβαση να απαντήσουν σωστότερα σε 

σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. 

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά της πειραματικής ομάδας, απάντησαν πιο σωστά στις 

ερωτήσεις που αφορούσαν την έννοια του αιώνα, της δεκαετίας, της χιλιετίας, της 

χρονικής κατάταξης του ιστορικού γεγονότος, του προσδιορισμού του 7ου αιώνα π.Χ. 

και του 7ου αιώνα μ.Χ., των κλασικών χρόνων, του προσδιορισμού του αιώνα, της 

χιλιετίας και της γενιάς, καθώς και στον υπολογισμό της χρονικής απόστασης των 
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νομοθεσιών. Μάλιστα, οι αποκλίσεις των δύο ομάδων ήταν αξιοσημείωτες, με τις 

μεγαλύτερες διαφορές να βρίσκονται στις ερωτήσεις που αφορούσαν την κατάταξη των 

κλασικών χρόνων, τον προσδιορισμό της έννοιας του αιώνα, της χιλιετίας και της 

γενιάς και τον υπολογισμό των χρονικών αποστάσεων. Σε αυτές τις ερωτήσεις, τα 

παιδιά της πειραματικής ομάδας, είχαν αισθητά πολύ καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά 

με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. 

Συμπερασματικά, μετά το τέλος της παρέμβασης στην πειραματική ομάδα, 

διακρίνουμε πως τα παιδιά σε ψυχολογικό επίπεδο δεν μετέβαλαν ιδιαίτερα τις 

πεποιθήσεις τους. Αν και τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, είχαν υψηλότερα ποσοστά σε 

κάποιες ερωτήσεις ψυχολογικού χαρακτήρα, τα παιδιά και των δύο ομάδων σε γενικές 

γραμμές φαίνεται να διάκεινται φιλικά προς το μάθημα.  

Ωστόσο, η συμβολή της παρέμβασης, έγινε ορατή κυρίως στον γνωστικό τομέα, 

όπου τα παιδιά της πειραματικής ομάδας έδωσαν πιο σωστές απαντήσεις σε σχέση με 

τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. Φαίνεται δηλαδή, πως μετά το πέρας της κατασκευής 

της χρονογραμμής και των βιωματικών-ενσώματων δραστηριοτήτων, η πειραματική 

ομάδα βελτιώθηκε αισθητά και η εξέλιξή της γίνεται ορατή μέσα από την αναλυτική 

σύγκριση των αποτελεσμάτων με την ομάδα ελέγχου που μόλις πραγματοποιήσαμε. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω αποτελέσματα, φαίνεται πως μέσω της αξιοποίησης 

της χρονογραμμής και των βιωματικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά της πειραματικής 

ομάδας, αν και δεν σημείωσαν κάποια αξιοσημείωτη διαφορά ως προς την ψυχολογική 

προσέγγιση του μαθήματος, σε γνωστικό επίπεδο μπόρεσαν να εξελιχθούν και να 

κατανοήσουν πολύ καλύτερα το μάθημα της ιστορίας και του ιστορικού χρόνου απ’ ότι 

πριν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


