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Πξόινγνο
Κάζε άλζξσπνο γλσξίδεη πνιχ θαιά φηη ην παξφλ απνηειεί ηε θπζηθή
θαηάιεμε ηνπ παξειζφληνο θαη φηη παξφλ ρσξίο παξειζφλ δελ πθίζηαηαη. Αλ θαη ην
παξειζφλ θαη ην παξφλ είλαη δχν έλλνηεο εληειψο δηαθνξεηηθέο, σζηφζν ε κία
εμαξηάηαη απφ ηελ άιιε. Δίλαη ζα ιέγακε δχν έλλνηεο αιιεινζπκπιεξνχκελεο νη
νπνίεο δελ απνηεινχλ θάηη γεληθφ θαη αθεξεκέλν φπσο πνιινί πηζηεχνπλ. Αλ
αλαινγηζηνχκε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε Ηζηνξία θάζε ηφπνπ κε ηα
γεγνλφηα θαη ηα πξφζσπα πνπ ηελ έρνπλ ζεκαδέςεη θαζψο θαη ν ηζηνξηθφο ρξφλνο,
έρνπλ κεγάιε ζεκαζία θαη βαξχηεηα φρη κφλν γηα ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν αιιά θαη γηα
φιε ηελ αλζξσπφηεηα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θάζε άλζξσπνο λα γλσξίδεη ηηο ξίδεο
ηνπ, ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπ θαη πάλσ ζην παξειζφλ απηφ λα ρηίδεη ηηο βάζεηο ηνπ
γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ. Απηφ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ γηα θάζε κηθξφ
καζεηή, δειαδή ην λα γλσξίδεη ην παξειζφλ ηνπ ηφπνπ θαη ηεο ρψξαο ηνπ θαη απηφ
είλαη έλα ζέκα πνπ θάζε εθπαηδεπηηθφο, εθφζνλ ην επηζπκεί, κπνξεί λα ην πινπνηήζεη
κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζα ήζεια λα εθθξάζσ εηιηθξηλείο θαη
ζεξκέο επραξηζηίεο ζηελ θ. Άλλα ηξαηαξηδάθε-Κπιάθε, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα
ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Ηζηνξίαο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, γηα ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηεο θαη ηελ ππνζηήξημή ηεο,
φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο απηήο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη γηα φιν ην
δηάζηεκα πνπ δηήξθεζαλ ηα καζήκαηα ηεο ζρνιήο ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο.
Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ θ. Μαξία Κξέδα, Λέθηνξα ηεο Πξνζρνιηθήο
Παηδαγσγηθήο – ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο,

γηα ηε ζεκαληηθή βνήζεηά ηεο ζηελ

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, επραξηζηψ ηελ θ. Μαξία Ακπαξηδάθε, Δπίθνπξε
Καζεγήηξηα Πξνζρνιηθήο Παηδαγσγηθήο ζην Παηδαγσγηθφ ηκήκα Πξνζρνιηθήο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Σξηκειή
Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή.
Σέινο, έλα αθφκα επραξηζηψ ζε γνλείο, ζπλαδέιθνπο θαη θίινπο γηα ηελ
ζηήξημε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημαλ θαη γηα ην φηη ήηαλ ζπλερψο δίπια κνπ
γηα φιν ην δηάζηεκα πνπ ρξεηάζηεθε, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί απηή ε εξγαζία.
Μαξία Μαζηνπδάθε
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Δηζαγσγή
Ζ Ηζηνξία έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα θάζε άλζξσπν. Μέζα απφ ηα ίρλε ηεο
Ηζηνξίαο πνπ ππάξρνπλ δηάζπαξηα παληνχ, ν άλζξσπνο βξίζθεη ηα ζηνηρεία εθείλα
πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνθηήζεη ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ζέζε ζην ρψξν θαη ην
ρξφλν. Ζ Ηζηνξία είλαη γχξσ καο. ηε γεηηνληά πνπ κεγαιψζακε, ζην ζρνιείν πνπ
πήγακε, ζηα νλφκαηα ησλ δξφκσλ θαη ησλ πιαηεηψλ, ζηα δεκφζηα θηήξηα. Ζ Ηζηνξία
βξίζθεηαη κέζα καο θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηε γλψζε πνπ έρνπκε γηα ηελ
πξνέιεπζε θαη ηελ θαηαγσγή καο θαη απφ ηηο ηζηνξίεο πνπ καο αθεγνχληαη νη
παιηφηεξνη άλζξσπνη. Όια ηα παξαπάλσ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηνπηθήο
Ηζηνξίαο, ε νπνία ελ ζπληνκία πεξηιακβάλεη ην ηζηνξηθφ πιηθφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί
έπεηηα απφ εξγαζίεο θαη επηηφπηεο έξεπλεο θαη πνπ βξίζθεηαη ζε φκνξε πεξηνρή θαη ην
νπνίν είλαη πξνζπειάζηκν θαη γλσζηφ γηα ηνλ νπνηνδήπνηε. Απηφ βνεζάεη ζην λα
θέξεη πην θνληά ηνπο λένπο θαη ηα κηθξά παηδηά κε ηε κειέηε νηθείσλ πξαγκάησλ θαη
γεγνλφησλ, κε απνηέιεζκα λα αγαπήζνπλ ηελ Ηζηνξία1. Θα πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη
ε Ηζηνξία είλαη παληνχ. ε θάζε ζεκείν ηεο γεο, ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν θαη ζε θάζε
άλζξσπν.
Γηα λα αληηιεθζνχκε ην κέγεζνο θαη ηελ βαξχηεηα ηεο αμίαο ηεο Ηζηνξίαο,
παξαζέηνπκε ηα ιφγηα ηνπ γλσζηνχ ηζηνξηθνχ, ζπγγξαθέα θαη παλεπηζηεκηαθνχ,
Απφζηνινπ Βαθαιφπνπινπ2, ηα νπνία ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ζπνπδαηφηεηα
ηεο Ηζηνξίαο: « Υσξίο ηελ Ηζηνξία ν ρξφλνο ζα ήηαλ άρξσκνο, αλνξγάλσηνο, φπσο
είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη ηα γεγνλφηα πξνβαιιφκελα κέζα ζηελ ανξηζηία ηνπ
ρξφλνπ, ζα ήηαλ αζαθή θαη αθαηάιεπηα, ε αιιεινπρία ηνπο αλππνςίαζηε θαη ε ξνή
ηνπο κπζηεξηψδεο πνξεία ηεο εηκαξκέλεο· έπεηηα νη ζρέζεηο καο κε ην παξειζφλ δελ
ζα είραλ θαλέλα δεζκφ θαη ε ζέζε καο κέζα ζηνλ θφζκν ζα ήηαλ ηπραία θαη
κνηξαία».
Με ηελ παξνχζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε φηη κέζα απφ ηελ
ηνπηθή Ηζηνξία θαη ηα Μλεκεία ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο, ν καζεηήο ησλ πξψησλ
ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ην παξειζφλ θαη ηελ
έλλνηά ηνπ θαη απηφ είλαη θάηη πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ην κέιινλ ηνπ.
πλεπψο, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα κεηαδψζεη ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ζπνπδαηφηεηα
1

. Σδφθαο, Γηδαθηηθέο Σηξαηεγηθέο ζην Μάζεκα ηεο Ιζηνξίαο. Δηθαζηηθέο θαη
νπηηθναθνπζηηθέο πεγέο (Αζήλα: αββάιαο, 2002), ζει. 163-166.
2
Παλειιήληα Έλσζε Φηινιφγσλ, Οη θηιόινγνη θαη ε Ιζηνξία, Ηζηνξία-εκηλάξην 3,
Πεξηνδηθή επηζηεκνληθή έθδνζε (Αζήλα: Π.Δ.Φ., 1984), ζει. 12.
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ηεο Ηζηνξίαο ζηνπο καζεηέο ηνπ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ
δξαζηεξηφηεηεο παηδαγσγηθά θαηάιιειεο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο
πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ. Ζ δηδαζθαιία ησλ ρξνληθψλ ελλνηψλ φπσο είλαη απηέο ηεο
«ζπλέρεηαο» θαη ηεο «αιιαγήο» πνπ ζα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ηα Μλεκεία
ηνπ εθάζηνηε ηφπνπ, ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηάθηεζε ησλ γεληθψλ ζθνπψλ
θαη ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη αθνξά παηδηά πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ
αξρή ηεο ζρνιηθήο δσήο είλαη κία δχζθνιε θαη απαηηεηηθή κεηαβαηηθή πεξίνδνο, δηφηη
ην παηδί θαιείηαη αθελφο λα απνθηήζεη ζρνιηθέο γλψζεηο θαη αθεηέξνπ λα
πξνζαξκνζηεί ζε έλα λέν άγλσζην πεξηβάιινλ. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, νη αιιαγέο
ζηελ βηνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ αιιά θαη ε είζνδνο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο
ησλ ζπλνκειίθσλ ζηε δσή ηνπο , απνηεινχλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρηνχλ
νη γλψζεηο, ε θνηλσληθφηεηα αιιά θαη ε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ. Σν παηδί αθήλεη ηνλ
εγσθεληξηζκφ θαη θηάλεη ζην επίπεδν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ πξάμεσλ ελψ
επηπιένλ ππάξρεη θαη εμέιημε ζηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο ηεο ζθέςεο3.
Μέζα απφ ηα θεθάιαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζα αλαθεξζνχκε ζε έλλνηεο
ζρεηηθέο κε ηελ Ηζηνξία θαη ηελ ηνπηθή Ηζηνξία φπσο επίζεο θαη ζηηο ηζηνξηθέο πεγέο.
Ηδηαίηεξε κλεία ζα γίλεη γηα ηα Μλεκεία ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ, γηαηί πάλσ ζε
απηά ζα ζηεξηρηνχκε ψζηε λα πξνηείλνπκε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα
παηδηά πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο λα θαηαλνήζνπλ ην παξειζφλ.
Δπειπηζηψ φηη ε εξγαζία απηή ζα ρξεζηκεχζεη ζε φπνηνλ εθπαηδεπηηθφ
ελδηαθέξεηαη λα νξγαλψζεη απφ θνηλνχ κε ηελ ηάμε ηνπ έλα ζρέδην εξγαζίαο, ψζηε
κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηα Μλεκεία ηνπ Ζξαθιείνπ λα
αληηιεθζνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ παξειζφληνο. Απηφ ην ζρέδην
εξγαζίαο πνπ ζα πεξηγξάςνπκε παξαθάησ απεπζχλεηαη θπξίσο ζε παηδηά
πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο, αλ θαη κε δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο σο πξνο ηνπο
καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη
απφ φρη κφλν κηθξφηεξεο αιιά θαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο παηδηά. Όια φζα
πξνηείλνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη δεζκεπηηθά, αιιά απνηεινχλ πξνηάζεηο
ηηο νπνίεο θάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηακνξθψζεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη αλάινγα
κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηάμεο ηνπ.

3

Γ. Γ. Εάραξεο, Η ςπρνινγία ηνπ Piaget θαη νη δπλαηόηεηεο εθαξκνγήο ηεο ζηε
δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο (Αζήλα: Δθδφζεηο Γ.Γ. Εάραξεο, 2006), ζει. 32-33.
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Κεθάιαην Πξώην
1. Οη έλλνηεο ηνπ παξειζόληνο, ηνπ ηζηνξηθνύ ρξόλνπ θαη ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο

Απνηειεί θνηλφ ηφπν ε άπνςε φηη ζηα ρξφληα πνπ δηαλχνπκε ην ελδηαθέξνλ
ηνπ αλζξψπνπ γηα ην παξειζφλ ηνπ είλαη ηδηαηηέξσο έθδειν θαη δηαδεδνκέλν. Απηφ
γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα δηαβάδνπλ βηβιία γηα ην παξειζφλ, λα
επηζθέπηνληαη ηζηνξηθνχο ρψξνπο θαη λα καζαίλνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο, λα
παξαθνινπζνχλ ζεηξέο ζηελ ηειεφξαζε ή ηαηλίεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν κε ηζηνξηθφ
πεξηερφκελν. Δπίζεο, θάηη αλάινγν γίλεηαη θαη ζην ζπίηη, φπνπ γνλείο θαη παηδηά
ζπδεηνχλ, παξαθνινπζνχλ ή δηαβάδνπλ ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηζηνξία θαη
ην παξειζφλ αλζξψπσλ, ιαψλ ή γεγνλφησλ, ζεκαληηθψλ ή αζήκαλησλ πνπ νδήγεζαλ
ζηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Όιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο
νδεγνχλ θάζε άλζξσπν θαη παηδί ζην λα γλσξίζεη θαη λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ην
παξειζφλ, λα κάζεη κε ιεπηνκέξεηεο ηηο αηηίεο, ηηο αθνξκέο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ θαη λα ηα ζπγθξίλεη κε ηε ζεκεξηλή
επνρή θαηαιήγνληαο ζε γφληκα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα θαηαιάβεη
ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ4. Αιιά αο μεθηλήζνπκε πξψηα απφ ην απιφ
εξψηεκα: Ση είλαη ην παξειζφλ;
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν Μπακπηληψηεο5, ε ιέμε παξειζφλ έρεη
ηξεηο έλλνηεο: α) είλαη ν ρξφλνο πνπ πέξαζε, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνεγείηαη ηνπ
παξφληνο, β) ην ζχλνιν ησλ γεγνλφησλ πνπ πξνεγήζεθαλ ζρεηηθά κε πξφζσπα,
ιανχο, θξάηε θηι, ε ηζηνξία αηφκσλ, νκάδσλ ή ιαψλ θαη 3) ε έληνλε δσή πνπ έρεη
δήζεη θαλείο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πέξαζε θαη πνπ είλαη γεκάην απφ δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο ηεο δσήο . Σν παξειζφλ ινηπφλ είλαη απηφ πνπ έρεη πεξάζεη, απηφ πνπ
έρεη εμαθαληζηεί θαη πνπ δελ κπνξνχκε λα ην πξνζεγγίζνπκε άκεζα, παξά κφλν
έκκεζα κέζα απφ ηα ίρλε θαη ηα θαηάινηπα πνπ έρεη αθήζεη θαη ηα νπνία έρνπλ
δηαζσζεί.
Ζ έλλνηα ηεο Ηζηνξίαο σζηφζν είλαη γηα πνιινχο απινχο θαη θαζεκεξηλνχο
αλζξψπνπο, ηαπηηζκέλε απφιπηα κε ηελ έλλνηα ηνπ παξειζφληνο. Ωζηφζν, ν φξνο
4

C. Husbands, Τη ζεκαίλεη δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο: γιώζζα, ηδέεο θαη λνήκαηα, κηθ.
Απ. Λπθνχξγνο (Αζήλα: Μεηαίρκην, 2004), ζει.19.
5
Γ.Γ. Μπακπηληψηεο, Λεμηθό ηεο λέα ειιεληθήο γιώζζαο - κε ζρόιηα γηα ηε ζσζηή
ρξήζε ησλ ιέμεσλ (Αζήλα: Κέληξν Λεμηθνινγίαο, 2002), ζει.1339, ιήκκα
«παξειζφλ».
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«Ηζηνξία» ζηηο κέξεο καο ζεκαίλεη ηξία δηαθνξεηηθά πξάγκαηα: α) φιεο ηηο πξάμεηο
πνπ έγηλαλ απφ αλζξψπνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην παξειζφλ ζε
έλαλ νξηζκέλν ηφπν, β) ηηο γλψζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ γηα φια απηά ηα γεγνλφηα ηνπ
παξειζφληνο ηα νπνία πνιιέο θνξέο ηα απνηππψλεη ζην ραξηί θαη γ) ηελ πξνζπάζεηα
λα εξκελεπηνχλ απηά ηα γεγνλφηα κε ηξφπν επηζηεκνληθφ ζχκθσλα κε
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο κέζα απφ ηε κειέηε ησλ πεγψλ θαη ησλ καξηπξηψλ. Σν λα
δεκηνπξγεί θάπνηνο Ηζηνξία δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε γηαηί αλαιακβάλεη
ηαπηφρξνλα λα πξαγκαηνπνηήζεη κία ζχλζεηε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία φπνπ
έξρεηαη θνληά κε ην παξειζφλ ην νπνίν απνηειεί θαη ην κέζν γηα λα θαηαλνήζεη
θαιχηεξα ην παξφλ θαη ίζσο λα πξνβιέςεη κειινληηθέο ελέξγεηεο6.
ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. χκθσλα
κε ηνλ Moniot7, ν ηζηνξηθφο δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζην ρξφλν θαη ην πψο κεηξηέηαη,
γη’ απηφ ην ιφγν «ηνπνζεηεί ηα γεγνλφηα ζε ζέζε πξνγελέζηεξνπ, κεηαγελέζηεξνπ ή
ζχγρξνλνπ». Ο ίδηνο «δηαθξίλεη ζην ρξφλν θάπνην λφεκα-κε ηε δηπιή ζεκαζία ηνπ
φξνπ: ηεο θαηεχζπλζεο θαη ηεο ζεκαζίαο» θαη « ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο θαη ηδέεο πνπ
δειψλνπλ ηελ πξνέιεπζε, ηνπο απνγφλνπο, ηε γέλλεζε, ηελ θιεξνλνκηά, ηε
ζπγγέλεηα,

ηε

γελεά

…

πξνθεηκέλνπ

λα

θαηαλνεζνχλ

νη

αλζξψπηλεο

πξαγκαηηθφηεηεο». Απφ ηα παξαπάλσ, ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη ν ηζηνξηθφο ρξφλνο είλαη
απαξαίηεηνο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζσζηή αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ, θαζψο ε
δσή ηνπ αλζξψπνπ δελ μεθηλάεη απφ ην κεδέλ, αιιά αληίζεηα νηθνδνκείηαη πάλσ ζε
ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλεο πεξηφδνπο, ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη λα γλσξίδνπκε. Ωο πξνο
ηελ απφδνζε ηνπ παξειζφληνο, ρξεηάδεηαη λα αλαθέξνπκε ηελ έλλνηα ηεο
ρξνλνιφγεζεο σο «ηελ απφδνζε κηαο εκεξνκελίαο ζε έλα ηεθκήξην ή γεγνλφο θαη ε
ηνπνζέηεζή ηνπ ζε κηα ζεηξά ηεθκεξίσλ ε γεγνλφησλ. Ζ ρξνλνιφγεζε δειαδή
παξέρεη έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην ή ράξηε πνπ πξνζδίδεη ζεκαζία θαη ζπλνρή ζηε
κειέηε ηεο Ηζηνξίαο8». Δίλαη κία επζεία πνξεία πνπ πεγαίλεη απφ ην παξειζφλ πξνο
ην παξφλ. ηελ πεξίπησζε φκσο ησλ κηθξψλ καζεηψλ, νη εηδηθνί πξνηείλνπλ λα
μεθηλά αληίζηξνθα, δειαδή απφ ην ζήκεξα πξνο ηα πίζσ, ζην παξειζφλ: λα μεθηλά
απφ ην παξφλ ηνπ παηδηνχ φπσο είλαη ε νηθνγέλεηα θαη ε γεηηνληά θαη λα πξνρσξάεη
6

Κ. Γεκεηξηάδνπ, Ιζηνξία θαη Γεσγξαθία ζηελ πξώηε ζρνιηθή ειηθία. Δθαξκνγή θαη
αμηνιόγεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηνλ ηζηνξηθό ρώξν (Θεζ/λίθε: Αθψλ
Κπξηαθίδε, 2002), ηφκ. 45, Παηδαγσγηθή θαη Δθπαίδεπζε, ζει.28-29.
7
κπξλαίνο, Η δηδαθηηθή ηεο Ιζηνξίαο, Σπληαγνγξαθίεο δηδαθηηζκνύ ή ζηνραζκνί
πάλσ ζηελ ηζηνξηθή επίγλσζε (Αζήλα: Γξεγφξε, 2008), ζει. 108.
8
κπξλαίνο, φ.π., ζει. 108-109.
8

πξνο ην καθξηλφ παξειζφλ κε ζηαζκνχο ζεκαληηθά γεγνλφηα ηνπ παηδηνχ, φπσο είλαη
ηα γελέζιηα ή ζχγρξνλα ζπκβάληα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο9.
Μία πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα παξαπάλσ είλαη ε ηζηνξηθή
ζθέςε ε νπνία δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηε κειέηε θαη εξκελεία ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ
θαη ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πθίζηαηαη ην παξειζφλ εμαηηίαο
ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ απφ ηνλ ηζηνξηθφ κέζα απφ ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο. χκθσλα
κε ηελ Δηξήλε Νάθνπ, «ηζηνξηθή ζθέςε κπνξεί λα ελλνεζεί σο κία δηαλνεηηθή
ελέξγεηα κε ηελ νπνία έλαο άλζξσπνο, ν «ηζηνξηθφο», θνηηά πξνο ην παξειζφλ
πξνζπαζψληαο λα ην πξνζεγγίζεη… Γηα λα κειεηήζεη ην παξειζφλ ν ηζηνξηθφο,
ζπιιέγεη θαη ρξεζηκνπνηεί θάζε ινγήο θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο σο πεγέο, ηηο
νπνίεο επηρεηξεί λα εξκελεχζεη σο ηζηνξηθέο καξηπξίεο ή ηεθκήξηα»10. Έηζη, ε
ηζηνξηθή ζθέςε, έρεη άκεζε ζρέζε κε: α) ην «πξαγκαηηθφ» παξειζφλ, ην παξφλ, ηνλ
ηζηνξηθφ θαη φ,ηη έρεη απνκείλεη απφ ην παξειζφλ θαη β) ηε ρξήζε θαη εξκελεία ησλ
πεγψλ σο ηζηνξηθέο καξηπξίεο πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε ζε ζπκπεξάζκαηα θαη
ππνζέζεηο. Όια απηά εμαξηψληαη θαη θαζνξίδνληαη απφ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ
πιαίζην φπνπ δεκηνπξγείηαη ε ηζηνξηθή ζθέςε11.

1.1 Η νηθνδόκεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ρξόλνπ από ην παηδί
Με βάζε φζα αλαθέξακε παξαπάλσ, ηίζεηαη ην εξψηεκα: Μπνξνχλ ηα παηδηά
πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, ε νπνία ζα ηα
βνεζήζεη λα απνθηήζνπλ ηζηνξηθή ζθέςε ή κήπσο θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ κφλν ζε
κεγαιχηεξεο ειηθίεο παηδηψλ; Πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπκε ζε απηφ ην εξψηεκα
ρξεηάδεηαη λα μεθαζαξίζνπκε φηη ν ρξφλνο δελ απνηειεί κία νληφηεηα ε νπνία κέζα
απφ ελέξγεηεο δεκηνπξγεί απνηειέζκαηα νχηε κπνξνχκε λα ηνλ αληηκεησπίδνπκε ζαλ
έλα κέγεζνο πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί θαη πνπ έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία κε ην ρξνλνινγηθφ
ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη12. Αληίζεηα, ν ρξφλνο απνηειεί κία ζχλζεηε έλλνηα,

9

κπξλαίνο, φ.π., ζει. 117-118.
Δ. Νάθνπ, Τα παηδηά θαη ε Ιζηνξία, Ιζηνξηθή ζθέςε, γλώζε θαη εξκελεία (Αζήλα:
Μεηαίρκην, 2000), ζει. 21.
11
Νάθνπ, φ.π., ζει. 18-20.
12
I. Mattozzi, Δθπαηδεύνληαο αλαγλώζηεο ηζηνξίαο, επηζηεκ. επηκέιεηα-πξφινγνο: Θ.
Κάββνπξα (Αζήλα: Μεηαίρκην, 2005), ζει. 54.
10

9

θαζψο πεξηιακβάλεη δηάθνξα είδε ρξφλνπ, φπσο ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, ηνλ πξνζσπηθφ
ρξφλν, ην θαληαζηηθφ ρξφλν θ.ά.13
Όηαλ έλα παηδί αξρίζεη λα παξαηεξεί ηηο δηάθνξεο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ,
φρη κφλν ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ζην πεξηβάιινλ πνπ δεη θαη κεγαιψλεη, αιιά θαη
ζηνλ εαπηφ ηνπ, π.ρ. ζην ζψκα ηνπ, κέζα απφ θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο θαη ζρεηηθέο
σο πξνο απηφ δξαζηεξηφηεηεο, είηε κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα είηε ζην ζρνιείν, αξρίδεη
λα θαηαλνεί ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, φπσο επίζεο θαη ηελ έλλνηα ηνπ κέιινληνο,
θαζψο θαληάδεηαη πσο π.ρ. ζα ζπλερίζεη λα ςειψλεη θαη λα παίξλεη βάξνο, φπσο θαη
νη κεγαιχηεξνη. Ηδηαίηεξα, κε ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν ε νπνία
ζεκαηνδνηεί ηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ φπσο είλαη ε αλάγλσζε, ε αξίζκεζε, ε
γξαθή, κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν, βνεζνχλ ζηελ αθφκα
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ14. Έηζη γίλεηαη πξνθαλέο φηη ε θαηαλφεζε ηεο
έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα γίλεη αθφκα θαη απφ παηδηά πνπ πάλε ζην λεπηαγσγείν,
ηα νπνία έξρνληαη ζε κία πξψηε επαθή κε ηελ αξίζκεζε θαη ηηο άιιεο δεμηφηεηεο πνπ
αλαθέξακε παξαπάλσ.
χκθσλα κε ηελ Έθε Αβδειά15, ηα παηδηά πνπ πάλε λεπηαγσγείν θαη ζηηο
πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, θαηαλννχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν έλλνηεο φπσο απηέο
ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ, ηεο αηηηφηεηαο, ζε ζρέζε κε παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο ή
ελήιηθεο. Γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο λα αληηιεθζνχλ ην ρξφλν
ζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο φπσο π.ρ. λα
κάζνπλ ζεκαληηθέο ρξνλνινγίεο, ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη κέζα
απφ δξαζηεξηφηεηεο θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπο, λα θαηαθηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο
απηνχο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη αξρηθά κε ηε ρξήζε κχζσλ θαη παξακπζηψλ αιιά θαη κε
ηζηνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξειζφλ έηζη, ψζηε ζηαδηαθά ην παηδί λα κάζεη λα ηα
μερσξίδεη θαη λα δηαθξίλεη πφηε έρνπκε γεγνλφηα θαη πφηε έρνπκε εθηίκεζε. ε απηφ
ζα βνεζήζνπλ νη πεγέο, είηε γξαπηέο είηε πξνθνξηθέο, ηα δηάθνξα αληηθείκελα πνπ
ζψδνληαη θαη βξίζθνληαη ζε κνπζεία ή νπνπδήπνηε αιινχ θαη γεληθά φ,ηη έρεη ζρέζε
κε ην παξειζφλ θαη ην παηδί κπνξεί λα δηαβάζεη, λα δεη, λα αγγίμεη.
13

Ά. ηξαηαξηδάθε-Κπιάθε, (2006). Η Ιζηνξία ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε:
Θεσξεηηθέο ζέζεηο θαη ελδεηθηηθέο εθαξκνγέο (Ρέζπκλν: έθδνζε ηεο ζπγγξαθέα,
2006), ζει. 46.
14
Α.Γ. αθθήο & Σ. Σζηιηκέλε, Ιζηνξηθνί ηόπνη θαη πεξηβάιινλ-Γηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο (Αζήλα: Καζηαληψηε,
2007), ζει. 47-48.
15
Δ. Αβδειά, Ιζηνξία θαη ζρνιείν (Αζήλα: Νήζνο, 1998), ζει. 156-157.
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1.2. Η θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ παξειζόληνο από ην παηδί.
Κάλνληαο κία αλαδξνκή ζηε δεθαεηία ηνπ 1950, ν Piaget, ζέινληαο λα
κειεηήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ην παηδί καζαίλεη, κέζα απφ έξεπλεο βξήθε φηη ε δηδαζθαιία
ηεο Ηζηνξίαο ρξεηάδεηαη κηα αθεξεκέλε ηθαλφηεηα ε νπνία εκθαλίδεηαη γχξσ ζηα 12
ρξφληα. Απηή ε ηθαλφηεηα ζεκαίλεη ην παηδί λα απνκαθξχλεηαη απφ ην «ηψξα»
(αληηζηξεςηκφηεηα), λα αιιάδεη νπηηθή θαη λα επεμεξγάδεηαη θαη λα θαηαλνεί ηα
ηζηνξηθά γεγνλφηα. Καηά ηνλ Piaget, ε ηθαλφηεηα ηεο αληηζηξεςηκφηεηαο εκθαλίδεηαη
γηα πξψηε θνξά ζηελ ειηθία ησλ 10-12 εηψλ, σζηφζν ε Ηζηνξία θαη νη ζπγθεθξηκέλεο
λνεηηθέο πξάμεηο, είλαη δχν έλλνηεο αζχκβαηεο, γηαηί ε Ηζηνξία αζρνιείηαη κε ην
αθεξεκέλν, εθηφο απφ ηηο ηζηνξηθέο πεγέο απφ φπνπ αληιείηαη γλψζε16. Ωζηφζν, ζην
έξγν ηνπ Piaget αζθήζεθε θξηηηθή θαη ζεσξήζεθε φηη ηζρχεη γεληθά ζε φια ηα
καζήκαηα, ελψ ν ίδηνο αλαθεξφηαλ κφλν ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Γηα ην κάζεκα ηεο
Ηζηνξίαο ν Piaget δηαηχπσζε φηη ην παηδί ζην δεκνηηθφ κπνξεί λα θαηαλνήζεη κφλν
ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίεο, δειαδή ηα γεγνλφηα, θαη φρη ην παξειζφλ κε ηελ έλλνηα πνπ
ηνπ απνδίδνπκε εκείο ζήκεξα 17. Ωζηφζν, ε Ηζηνξία «δελ απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν
αληηθείκελν κάζεζεο αιιά είλαη έλα «γίγλεζζαη» ζην ρξφλν, είλαη κεηαβνιή, γέλεζε
θαη θζνξά. Ζ εξγαζία ηνπ παηδηνχ κε αληηθείκελν ην ρξφλν, πξνυπνζέηεη ηελ
αθεξεκέλε ζθέςε»18.
Ζ θξηηηθή ζπλερίζηεθε θαη ζηε δεθαεηία 1970-1980 δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη
ην παηδί κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηελ ηζηνξία πην λσξίο απ’ φ,ηη λφκηδαλ κέρξη ηφηε,
αξθεί λα δηαηππψλνληαη ινγηθέο εξσηήζεηο κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε, ηηο γλψζεηο θαη
ην ζπλαίζζεκα ηνπ παηδηνχ. Ο Bruner19 ηφληζε φηη φια ηα καζήκαηα έρνπλ
ζπγθεθξηκέλε «δνκή», ε νπνία κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε επηκέξνπο έλλνηεο, νη νπνίεο αλ
παξνπζηαζηνχλ ζην παηδί κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ζα γίλνπλ θαηαλνεηέο. Σν
ηξίπηπρν έλλνηεο-δεμηφηεηεο-κέζνδνη έξεπλαο απνηειεί ην βαζηθφ ζθνπφ θάζε
καζήκαηνο θαη φρη ε κεηάδνζε γλψζεσλ απφ ην δάζθαιν ζην καζεηή. χκθσλα κε ην
ζπεηξνεηδέο πξφγξακκα πνπ αλέπηπμε ν Bruner ( spiral curriculum), ηα παηδηά
γλσξίδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο, κέζα απφ ηηο
βαζηθέο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ φηαλ πάλε ζην Νεπηαγσγείν, ηα νπνία θαη ζπλαληνχλ
16

Γ. Γ. Εάραξεο, φ.π., ζει. 47.
Δ. Αβδειά, φ.π., ζει. 157.
18
Γ. Γ. Εάραξεο, φ.π., ζει. 79.
19
Γ. Γ. Εάραξεο, φ.π., ζει. 62-64.
17
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θαη θαηά ην Γεκνηηθφ, αιιά κε κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο. Γειαδή, θαζψο εμειίζζεηαη
ην ζπεηξνεηδέο πξφγξακκα, απηφ ζα «ρηίδεηαη» θάζε θνξά κε λέεο ηδέεο πάλσ ζε
απηέο πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη έρνπλ δηδαρηεί ηα παηδηά απφ ην Νεπηαγσγείν, ψζηε λα
θαηαθηήζνπλ ηε λέα γλψζε. Σν ζπεηξνεηδέο πξφγξακκα ινηπφλ, νδεγεί ζηαδηαθά ην
παηδί απφ ην επίπεδν θαηαλφεζεο, ζε κηα ζεηξά αλαπαξαζηάζεσλ πνπ γίλνληαη
ζηαδηαθά φιν θαη πην ζχλζεηεο, νπφηε πνηνο ν ιφγνο ν εθπαηδεπηηθφο λα πεξηκέλεη λα
δηδάμεη κία ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ζε ζπγθεθξηκέλε ηάμε, ελψ κπνξεί λα ην θάλεη
λσξίηεξα κε απιφ ηξφπν δηδάζθνληαο ηα θχξηα ζεκεία ηεο20; ε φ,ηη αθνξά ην
κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, ν Bruner, δελ αλαθέξζεθε ηδηαίηεξα, αιιά ην έθαλαλ νη
εξεπλεηέο πνπ ζπλέρηζαλ ην έξγν ηνπ. Απηνί δηαηχπσζαλ φηη ην ηξίπηπρν έλλνηεοδεμηφηεηεο-κέζνδνη έξεπλαο πεξηιακβάλεη απηά πνπ πξέπεη λα θαηαλννχλ ηα παηδηά
θαη ην νπνίν ζα επηηεπρζεί κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε δξακαηνπνίεζε, ε
ζπδήηεζε, ε ελαζρφιεζε κε πεγέο θαη νη επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθά κλεκεία.
Αξγφηεξα εκθαλίζηεθαλ νη έλλνηεο ηεο θαληαζίαο, ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη θαηά πφζν
απηέο έρνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο21.
Λέγνληαο «ελζπλαίζζεζε» κε ηε επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, ελλννχκε «ηελ
θαηάδπζε ηνπ εξεπλεηή ζην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπ». Δίλαη ε «επίγλσζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, ησλ αλαγθψλ θαη ησλ αλεζπρηψλ ηεο εηεξφηεηαο γεληθά, κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο δηαλνεηηθήο αλαβίσζεο ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ έδεζε ν άιινο. Δίλαη ε
ηθαλφηεηα δηείζδπζεο ζηε λννηξνπία ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη βαζίδεηαη ζηε
δηακέζνπ ηεο γλψζεο θαη ηεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο εξκελεία ησλ θαηαζηάζεσλ, ζην
παξφλ ή ζην παξειζφλ, θαη ζηελ παξάιιειε ηθαλφηεηα λα απνθεχγνληαη ν
αλαρξνληζκφο θαη ε ηαχηηζε κε ηα πξφζσπα θαη ηηο θαηαζηάζεηο»22.

Ζ

ελζπλαίζζεζε, απνηειεί «κία ζχλζεηε έλλνηα γηαηί κπνξεί λα ζεσξεζεί ηφζν σο
«δηαδηθαζία» φζν θαη σο «επίηεπγκα», ηφζν σο «ζπλαηζζεκαηηθή» φζν θαη σο
«γλσζηηθή». χκθσλα κε ηνλ P.J. Lee, «ε ελζπλαίζζεζε σο επίηεπγκα ζπλδέεηαη
ζηελά κε ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο. Ζ θαηαλφεζε πξάμεσλ ζηελ
ηζηνξία πξνυπνζέηεη ηελ ελζπλαίζζεζε σο επίηεπγκα, γηαηί αθνξά ζην λα δεηο κία
πξάμε σο αξκφδνπζα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζέζεηο απηνχ πνπ έπξαμε θαη κε ηε
20

ηξαηαξηδάθε-Κπιάθε (2006), φ.π., ζει. 56-60.
Αβδειά, φ.π., ζει.111-121.
22
Υ. . Κνπξγηαληάθεο, «Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο θαη ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζεινγηθή θαηαλφεζε, ζην: Γ. Κφθθηλνο & Δηξ. Νάθνπ (επηκ.), Πξνζεγγίδνληαο ηελ
ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα (Αζήλα: Μεηαίρκην, 2004), ζει.449468.
21
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δηθή ηνπ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο»23. Δλψ, ζχκθσλα κε ηελ M. Booth,«ε
ελζπλαίζζεζε είλαη πνιχ δχζθνιε γηα ηνπο καζεηέο θαη είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί,
γηαηί δελ είλαη πξαγκαηηθά κία μερσξηζηή δεμηφηεηα, αιιά έλα θιεηδί ηνπ ηζηνξηθνχ
ηξφπνπ ζθέςεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο δεμηφηεηεο»24.
Πνιινί θνβνχληαη φηη ε θαληαζία κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα φξηα θαη λα νδεγεζεί ην
παηδί ζε ιάζε θαη απφ ηελ άιιε ε ελζπλαίζζεζε γηα πνιινχο δελ είλαη αθφκα έηνηκε
γηα λα πξνηαζεί σο νινθιεξσκέλε κέζνδνο. ε εθείλν πνπ ζπκθσλνχλ φινη είλαη φηη
κνλάρα κε γλψζεηο-δεμηφηεηεο-έλλνηεο έλα παηδί ζα θαηαλνήζεη ην ηζηνξηθφ
παξειζφλ, θάηη ην νπνίν πξνυπνζέηεη φκσο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ζσζηφ ζρεδηαζκφ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ25.
Πνηα γλψκε φκσο έρνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζην
δεκνηηθφ ζρνιείν; ε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο καζεηέο ηεο η’
ηάμεο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Φιψξηλαο, ηνπο δεηήζεθε λα γξάςνπλ ειεχζεξα
ηε γλψκε ηνπο ζην εξψηεκα «Ση είλαη ε Ηζηνξία;». Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
έδεημαλ φηη νη καζεηέο έρνπλ ηαπηίζεη ηελ ηζηνξία κε πξφζσπα, θαηαζηάζεηο, κάρεο
θαη πνιέκνπο θαη φηη ηελ έρνπλ δηαρσξίζεη ζε ηξεηο πεξηφδνπο, ηελ αξραία, ηε
βπδαληηλή θαη ηε ζχγρξνλε. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζην ζρνιείν,
δήισζαλ φηη ην βαξηνχληαη, γηαηί ηνπο πεξηνξίδεη ην αληίζηνηρν βηβιίν θαη
αλαγθάδνληαη λα δηαβάδνπλ ιφγσ ηνπ θφβνπ ηνπο πξνο ην δάζθαιν. Οη καζεηέο,
ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, θηάλνπλ απιά κέρξη ηελ πεξηγξαθή ρσξίο λα εκβαζχλνπλ
πεξηζζφηεξν ζηε ζχγθξηζε θαη εξκελεία ησλ γεγνλφησλ κε απνηέιεζκα λα
απινπζηεχνπλ ηελ Ηζηνξία θαη πνιιέο θνξέο λα δεκηνπξγνχληαη παξαλνήζεηο26.
Δηδηθφηεξα, ε είζνδνο ησλ παηδηψλ ζην Γεκνηηθφ ζεκαηνδνηεί κία λέα επνρή
γη’ απηά, θαζψο αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε δσή
ηνπο, φπσο είπακε θαη παξαπάλσ, θαη εγθαηληάδνπλ ηαπηφρξνλα ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ
ελήιηθε ρξνληθή ζθέςε. Γη’ απηφ ην ιφγν, είλαη ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
ηάμε δηαγξάκκαηα ρξφλνπ, φπσο είλαη ε ηζηνξηθή γξακκή ηνπ ρξφλνπ ζηνλ ηνίρν ή
άιινπ είδνπο απεηθνλίζεηο πνπ βνεζνχλ ην παηδί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο αιιαγέο
πνπ έρνπλ ζπκβεί κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Ζ γξακκή ηνπ ρξφλνπ ή ηζηνξηθή
23

Νάθνπ, φ.π., ζει 55.
Νάθνπ, φ.π., ζει.56.
25
Αβδειά, φ.π.,ζει.111-121.
26
. Καζίδνπ, «Ζ Ηζηνξία είλαη έλα ραδφ, βαξεηφ θαη ειίζην κάζεκα, γεκάην νλφκαηα
θαη ρξνλνινγίεο», ζην: Π.Α. Αλδξένπ, Η δηδαθηηθή ηεο Ιζηνξίαο ζηελ Διιάδα θαη ε
έξεπλα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα (Αζήλα: Μεηαίρκην, 2007), ζει. 511-542.
24
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γξακκή27, είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν πνπ είλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ
ηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ γηαηί βνεζάεη ηνπο κηθξνχο καζεηέο λα έξζνπλ πην
θνληά ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη ζε ζεκαληηθά γεγνλφηα. Όπσο ην ιέεη θαη ε
θξάζε «γξακκή ηνπ ρξφλνπ», αλαθέξεηαη ζε κηα νξηδφληηα επζεία γξακκή πνπ
δείρλεη ηε δηαδξνκή ηνπ ρξφλνπ, απφ ην παξειζφλ ζην κέιινλ, θαζψο νη καζεηέο κε
ηνλ εθπαηδεπηηθφ πεγαίλνπλ απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά28. Πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά
λα «ζπιιάβνπλ» θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη κηα γξακκή ηνπ ρξφλνπ ζηνλ ηνίρν θαη πάλσ εθεί λα ηνπνζεηήζεη
ζεκαληηθέο ρξνλνινγίεο ηεο ηζηνξίαο, ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ ην ρζεο, ην ζήκεξα θαη
ην παξειζφλ. Ζ γξακκή απηή κπνξεί λα ππάξρεη ζηελ ηάμε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο θαη λα εκπινπηίδεηαη φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην κε ζεκαληηθά
γεγνλφηα είηε ηνπ παξειζφληνο είηε ηνπ παξφληνο.

27
28

κπξλαίνο, φ.π., ζει. 119.
ηξαηαξηδάθε-Κπιάθε (2006), φ.π., ζει. 60.
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Κεθάιαην Γεύηεξν
2. Οη έλλνηεο ηεο Ιζηνξίαο θαη ηεο ηνπηθήο Ιζηνξίαο
2.1. Η έλλνηα ηεο Ιζηνξίαο
Αξρηθά, ζα κηιήζνπκε γηα ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ ηεο Ηζηνξίαο, ψζηε
λα νδεγεζνχκε ζηνλ φξν ηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο. Έηζη, πξνζπαζψληαο λα
επηρεηξήζνπκε λα εμεγήζνπκε ηη είλαη Ηζηνξία, βξίζθνπκε φηη ε ιέμε Ηζηνξία
εηπκνινγείηαη απφ ην ξήκα «ηζηνξέσ-ψ» θαη απηφ πξνέξρεηαη απφ ην «νίδα» πνπ
ζεκαίλεη φηη γλσξίδσ θάηη θαιά. Άξα «ίζησξ» ήηαλ εθείλνο πνπ θαηείρε έλα ζέκα
θαιά ή ήηαλ απηφπηεο κάξηπξαο ελφο γεγνλφηνο29.
Ο αξραίνο θηιφζνθνο Ζξάθιεηηνο νλφκαδε «Ηζηνξία» ηελ επηζηήκε ηνπ
Ππζαγφξα πνπ πεξηιάκβαλε ηελ ζπλνιηθή εξκελεία ηνπ ζχκπαληνο, ελψ ζηελ επνρή
καο ν Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο αλαθέξεη φηη ε «Ηζηνξία είλαη κηα επηζηήκε κε πνιχ
κεγάιε έθηαζε θαη βαζηά ζεκαζία γηα ηε κφξθσζε ηνπ λένπ»30.
χκθσλα κε ηελ Έθε Αβδειά 31, ε νπνία ζπκθσλεί κε ηηο απφςεηο ηνπ Marc
Bloch, ε Ηζηνξία αλαθέξεηαη ζηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην παξειζφλ, παξφλ θαη ην
κέιινλ

θαη

κε

ηηο

απηέο

έλλνηεο

λα

αιιεινζπκπιεξψλνληαη

θαη

λα

αιιεινεμαξηψληαη. Άξα, κε απηφ ηνλ νξηζκφ, κεγάιε ζεκαζία έρνπλ νη πεγέο θαη ηα
θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο θαη ν ηξφπνο πνπ ηα εξκελεχνπκε, ηα αμηνινγνχκε φρη
κφλν εκείο, αιιά θαη νη ίδηνη νη ηζηνξηθνί. Μπνξεί λα ζπγθεληξψζεη θαλείο ακέηξεηα
ξεηά ζπνπδαίσλ αλζξψπσλ πεξί ηζηνξίαο, απνζηάγκαηα ζνθίαο πνπ δηεγείξνπλ ην
«ινγηθφλ», σζηφζν δελ ξίρλνπλ θσο ζηηο έλλνηεο ηεο «ηζηνξηθήο ζθέςεο» ή ηεο
«ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο».
ήκεξα, ε Ηζηνξία απνηειεί κία ιέμε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ησλ
ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ αλζξψπνπ ε νπνία δηακνξθψλεηαη κέζα
απφ απηά ηα γεγνλφηα

32

. χκθσλα κε ηελ Αβδειά33, ε Ηζηνξία έρεη ηξεηο ζηφρνπο:

29

κπξλαίνο, φ.π., ζει. 19.
Υ. Μαθξπγηάλλε, Γηδάζθνληαο Ιζηνξία ζην Γεκνηηθό Σρνιείν-Από ηε ζεσξία ζηελ
πξάμε-Μέξνο 1ν , Πξφγξακκα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηα θνηλσληθά ζέκαηαΠαγθχπξηα πλέδξηα Γηδαθηηθήο ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο (κνξθή
powerpoint) ( Κχπξνο: Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, 2010).
31
Αβδειά, φ.π., ζει. 84-85.
32
Μ. Ρεπνχζε, Μαζήκαηα Ιζηνξίαο: από ηελ ηζηνξία ζηελ ηζηνξηθή εθπαίδεπζε
(Αζήλα: Καζηαληψηε, 2004), ζει.21.
33
Αβδειά, φ.π., ζει. 144-145.
30
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Πξψηνλ, νδεγεί ζηε γλψζε αθνχ ν άλζξσπνο κειεηψληαο ηελ ηζηνξία απνθηά
αίζζεζε ηνπ ηφπνπ θαη ρξφλνπ πνπ βξίζθεηαη θαη ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζε απηφλ.
Γεχηεξνλ, φπσο είλαη θπζηνινγηθφ, ηαπηίδεηαη κε ηε κλήκε αθνχ ηα γεγνλφηα πνπ
ζπλέβεζαλ ζε παιαηφηεξνπο ρξφλνπο δελ θεχγνπλ απφ ην κπαιφ καο, καο
ζπληξνθεχνπλ θαη ηα αλαθαινχκε ζε θάζε επθαηξία. Σέινο, ηξίηνλ, κπνξεί λα
απνηειέζεη κία κέζνδν κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο κειεηνχκε θαη εμεγνχκε ηα
γεγνλφηα κέζα απφ ηελ θξηηηθή θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε επνρήο πνπ
εμεηάδνπκε, αληιψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε θάζε θνξά.
Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο Ηζηνξίαο είλαη34: 1) νη πνιιέο δηαζηάζεηο
πνπ πεξηέρεη, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ κία αιπζίδα κε θαηαζηάζεηο, πξφζσπα θαη
γεγνλφηα, 2) ηα γεγνλφηα, αλ θαη θαίλνληαη ην έλα αλεμάξηεην απφ ην άιιν, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη αιιεινεμαξηψκελα, 3) ε ζηξσκαηνπνίεζε κπνξεί λα
επεξεάζεη θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα αλάινγα κε ηε δχλακε θάζε ζηξψκαηνο, 4) ηα
ηζηνξηθά γεγνλφηα δελ κπνξνχκε λα ηα γεληθεχζνπκε, γηα ην ιφγν φηη θάζε γεγνλφο
είλαη κνλαδηθφ θαη πξαγκαηνπνηείηαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, 5) ηα άηνκα
επεξεάδνπλ πνιιέο θνξέο ηα γεγνλφηα θαη δηάθνξνπο ηνκείο γεληθφηεξα, φπσο είλαη ε
ηαηξηθή, ε ηερλνινγία, ε επηζηήκε θηι. , 6) ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πξφζεζε θαη ηε
δξάζε δελ είλαη πάληα θαλεξή θαη πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ππάξρεη πξφζεζε αιιά λα
κελ εθδειψλεηαη πξάμε, 7) δελ λνείηαη ηζηνξία δίρσο πξνζηξηβέο θαη ζπγθξνχζεηο γηα
ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ηα άηνκα θαη νη θνηλσλίεο δηαθέξνπλ, έρνπλ γαινπρεζεί
δηαθνξεηηθά θαη δηέπνληαη απφ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, 8) ε κεηαβνιή ζην ρξφλν
πνπ ζπληειείηαη θαη θαηά πφζν είλαη ρξήζηκν λα απνθφπηεηαη θάζε ζρέζε κε ην
παξειζφλ θαη λα πξνρσξάκε ζην λέν ή λα θξαηάκε δεζκνχο κε ην παξειζφλ θαη λα
πξνρσξήζνπκε ζην θαηλνχξην, 9) αλ θαη ε ηζηνξία ηαπηίδεηαη κε ηελ αιιαγή, φηαλ
επηζπκνχκε λα κάζνπκε γηα ηελ πξνέιεπζε ελφο γεγνλφηνο πνπ ζπκβαίλεη ζην παξφλ,
ζηελ νπζία καο ελδηαθέξεη λα κάζνπκε ηα γλσξίζκαηά ηνπ ηα νπνία ζα ηα
αλαθαιχςνπκε κέζα ζην παξειζφλ θαη 10) απηά πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ ζα
πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε ην ζήκεξα, ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηά.
Πφηε φκσο εκθαλίζηεθε ε Ηζηνξία ζαλ κάζεκα ζηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο; Σν
έηνο 1825 απνηειεί ηε ρξνλνινγία-ζηαζκφ ζηελ δηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο ζηνλ
ειιεληθφ ρψξν, έπεηηα απφ ην Γηάηαγκα ηνπ Παπαθιέζζα (Γξεγφξηνο Γηθαίνο), ν
νπνίνο ήηαλ Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, πξνο ηνλ Έθνξν Παηδείαο. Σν Γηάηαγκα απηφ
34

. Ν. Γεξβίζε, Μεζνδνινγία ηεο δηδαθηηθήο θαη εηδηθή κεζνδνινγία ηεο
δηδαζθαιίαο-κάζεζεο (Θεζζαινλίθε: Έθδνζε ηνπ ζπγγξαθέσο, 1987), ζει. 374-379.
16

έδηλε νδεγίεο πξνο ηνλ Έθνξν, ψζηε λα ελεκεξψζεη ηα ζρνιεία γηα λα αξρίζνπλ λα
ζπιιέγνπλ λνκίζκαηα, αγάικαηα, επηγξαθέο, ψζηε θάζε ζρνιείν λα απνθηήζεη κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην δηθφ ηνπ κνπζείν. Απηφ είρε ζθνπφ λα δηαθσηίζεη ηνπο
καζεηέο γηα ην παξειζφλ κέζα απφ ηηο πεγέο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην
παξφλ θαη λα είλαη έηνηκνη λα πνξεπηνχλ ζην κέιινλ35.
Πφηε φκσο μεθίλεζε νπζηαζηηθά ε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο; Ζ εκθάληζή ηεο
απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ είζνδν ηεο Αληηβαζηιείαο ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ην
1834 κε ην λφκν ηνπ Maurer ν νπνίνο θαζηέξσλε σο έλα απφ ηα καζήκαηα ηνπ
ζρνιείνπ, ηελ Ηζηνξία πνπ ε δηδαζθαιία ηεο γηλφηαλ κε ηε κνξθή δηεγεκάησλ πνπ
κηινχζαλ θαη επαηλνχζαλ ζπνπδαίεο πξάμεηο θαη πξφβαιαλ αξεηέο, ηα ήζε θαη έζηκα,
ηε γελλαηφηεηα θαη ηνλ παηξησηηζκφ, ελψ θαηαδίθαδαλ ηελ θαθία θαη ην κίζνο.
Δπίζεο εθείλε ηελ επνρή ήηαλ πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν λα απνζηεζίδνπλ νη καζεηέο
νιφθιεξα θνκκάηηα απφ ηα θείκελα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ δαζθάινπ 36. Σν
πξψην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ Ηζηνξία δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ
αηψλα ην νπνίν αλέθεξε αλαιπηηθά ην πεξηερφκελφ ηεο , ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο
ζηφρνπο, ηε δηδαθηέα χιε θαη νδεγίεο γηα ηνλ δάζθαιν. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα έρεη
αιιάμεη αξθεηέο θνξέο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν θαζνξίδεηαη θάζε θνξά
απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ επηθξαηνχλ θαη ηηο εθάζηνηε
κεηαξξπζκίζεηο πνπ επηδηψθνπλ λα θάλνπλ γηα ην κάζεκα37.
ηηο κέξεο καο, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Ηζηνξίαο38 γηα ην Γεκνηηθφ,
αλαθέξεη φηη ν γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο είλαη ε αλάπηπμε ηεο
ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ. Ζ ηζηνξηθή ζθέςε
ελππάξρεη ζηελ θξηηηθή ζθέςε. Δηδηθφηεξα, ε ηζηνξηθή ζθέςε αλαθέξεηαη ζηελ
θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ε νπνία πξνθχπηεη

απφ ηελ δηεξεχλεζε

αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο, αθνξά ζην λα
θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξνληαη νη άλζξσπνη ππφ
ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ηηο αμίεο θαη ζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ψζηε λα
εθδειψλνπλ κία ππεχζπλε ζηάζε ηφζν ζην παξφλ φζν θαη ζην κέιινλ. Έηζη ινηπφλ,
35

Μ. Βατλά, Θεσξεηηθό πιαίζην δηδαθηηθήο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο γηα ηνλ εηθνζηό
πξώην αηώλα (Αζήλα: Gutenberg, 1997), ζει. 54-55.
36
αθθήο & Σζηιηκέλε, φ.π., ζει. 17.
37
Αβδειά, φ.π., ζει.15-16.
38
Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ2/21072α (ΦΔΚ 303Β/13-03-2003), Γηαζεκαηηθό Δληαίν
Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Ιζηνξίαο (Γ.Δ.Π.Π..) θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα
(Α.Π..) Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζει.184.
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κε ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, ν καζεηήο αληηιακβάλεηαη φηη ν ζεκεξηλφο θφζκνο
απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ παξειζφληνο θαη φηη ν ζχγρξνλνο ηζηνξηθφο νξίδνληαο
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή ηνπ. Όηαλ ν καζεηήο ζπγθξίλεη γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ
ζην παξειζφλ κε γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην παξφλ, ηφηε απνθηά ηζηνξηθή
ζπλείδεζε. Όηαλ κειεηάκε ην παξειζφλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα καζαίλνπκε ην παξφλ
θαη κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ηα φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ καο ελψ, αλάινγα κε ην
βαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ παξφληνο, κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε
ην κέιινλ.

2.2. Η έλλνηα ηεο ηνπηθήο Ιζηνξίαο
ε φ,ηη αθνξά ηελ ηνπηθή Ηζηνξία, ζην πξψην άθνπζκα ηνπ φξνπ «ηνπηθή
Ηζηνξία» θάπνηνο ίζσο λα λνκίζεη φηη ε ηνπηθή Ηζηνξία είλαη πξνπαξαζθεπαζηηθή ηεο
εζληθήο θαη παγθφζκηαο Ηζηνξίαο, δειαδή φηη ε γλψζε ηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο βνεζάεη
ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο κηαο ρψξαο αιιά θαη φινπ ηνπ θφζκνπ. Ωζηφζν,
κειεηψληαο ηελ έλλνηα απηή, ζα δνχκε φηη έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξνη
νξηζκνί.
Ζ έλλνηα ηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο φπσο έρεη γξάςεη ε Βατλά39, πεξηιακβάλεη σο
ζρεηηθέο έλλνηεο: α) ηελ «Ηζηνξία ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο», δειαδή ηελ ηζηνξία κηαο
ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, β) ηελ «Ηζηνξία ηεο επξχηεξεο πεξηθέξεηαο»,
δειαδή ηελ ηζηνξία κίαο πεξηνρήο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα θαη φρη κε ηελ δηνηθεηηθή
ηεο ζεκαζία, γ) ηελ «Ηζηνξία ηεο πεξηνρήο», δειαδή ηελ ηζηνξία κίαο πεξηνρήο πνπ
ηελ θαζνξίδνπλ θνηλνί παξάγνληεο θαη δ) ηελ «Ηζηνξία ηεο πφιεο ή πνιεν-ηζηνξία»,
δειαδή ηελ ηζηνξία κηαο ζπγθεθξηκέλεο πφιεο. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη
ζχκθσλα κε ηε Βατλά, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηνπο φξνπο «Ηζηνξία ηνπ
ακέζνπ πεξηβάιινληνο» ή «Ηζηνξία ηνπ ρψξνπ δσήο» θαη λα ηνπο ζπζρεηίζνπκε κε
ηελ «Ηζηνξία ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο» πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ
αξηζκνχ αλζξψπσλ πνπ κεηαθηλνχληαη ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα, δψληαο ζε
ηφπνπο δηαθνξεηηθνχο απφ ην κέξνο φπνπ γελλήζεθαλ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα
γλσξίδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ πνπ κεηαθηλνχληαη, ψζηε λα εληαρζνχλ νκαιά.

39

Βατλά, φ.π., ζει. 39-40.
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Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηεο ηνπηθήο
Ηζηνξίαο, είλαη ρξήζηκν λα κειεηήζνπκε ηα ζχγρξνλα ηζηνξηθά ξεχκαηα θαη θπξίσο
ηε Νέα ή πλνιηθή Ηζηνξία, ε νπνία αλαπηχρζεθε ηνλ 19ν αηψλα κέζα απφ ηελ
θπθινθνξία ηνπ πεξηνδηθνχ Annales40. Ζ ζρνιή ησλ Annales θαζηεξψζεθε κέζα απφ
ηελ θπθινθνξία ηνπ νκψλπκνπ γαιιηθνχ πεξηνδηθνχ ην 1929 ην νπνίν ηδξχζεθε απφ
ηνπο Lucien Febvres θαη Marc Bloch, κε θεληξηθφ άμνλα «ηελ αλαδήηεζε ηεο
δηεπηζηεκνληθφηεηαο κε ζηφρν αθελφο λα αλαηξεζεί ν απζηεξφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ
ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη αθεηέξνπ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ νη ηξφπνη
πξνζέγγηζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαηά ηελ εμεηαδφκελε θάζε θνξά
ηζηνξηθή πεξίνδν»41. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρνιήο ησλ Annales είλαη φηη
αξλείηαη ηφζν ηνλ ζεηηθηζκφ φζν θαη ηνλ παξνληηζκφ (praesentismus) θαη ππνζηεξίδεη
φηη ε ηζηνξηθή εμέιημε κπνξεί λα κειεηεζεί κε επηζηεκνληθφ ηξφπν, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ φξηα ζηε γλψζε ηεο ηζηνξίαο, κε απνηέιεζκα λα
δηεξεπλψληαη νη ηζηνξηθέο πεγέο κε έλαλ ηξφπν δπλακηθφ θαη δηαιεθηηθφ42.
Έηζη, ζηα 1988 ν Υαξίιανο Νηνχιαο, γξάθεη ζην αθηέξσκα ηεο Παλειιήληαο
Έλσζεο Φηινιφγσλ γηα ηε δηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο φηη: « ηνπηθή Ηζηνξία είλαη ην
ηζηνξηθφ πιηθφ πνπ βξίζθεηαη ζηε γεηηνληθή πεξηνρή θαη είλαη ήδε γλσζηφ, νηθείν ζηα
παηδηά ή κπνξεί λα γλσζζεί θπξίσο σο απνηέιεζκα εξγαζηψλ θαη επηηφπηαο
έξεπλαο»43 , ελψ ζην πξφζθαην 2009, ν Υαξάιακπνο Υαξίηνο αλαθέξεη ζην βηβιίν
ηνπ φηη: « ηνπηθή Ηζηνξία ζεσξείηαη έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν, εληαζζφκελν ζηηο
ηζηνξηθέο επηζηήκεο, πνπ έρεη ζέζε ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα ζπκπιεξσκαηηθφ ηεο
δηδαζθφκελεο γεληθήο θαη εζληθήο Ηζηνξίαο, θπξίσο φκσο κηα δηδαθηηθή άπνςε
πξνζέγγηζεο ηεο Ηζηνξίαο κε παηδαγσγηθφ θαη επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ»44.
Κάλνληαο κηα κηθξή αλαδξνκή ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ δεκνηηθνχ,
ζα δνχκε φηη ε ηνπηθή Ηζηνξία θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ην 1982, κέζα απφ ην κάζεκα
«Δκείο θαη ν θφζκνο», ην νπνίν δηδαζθφηαλ ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο θαη ην νπνίν
40

Η. Φξαγθνχιεο & Φ. Φξαληδή, Σύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ηνπηθήο
ηζηνξίαο ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Πάηξα: Δθδφζεηο Γηάλλεο
Πηθξακέλνο, 2010), ζει. 13-14.
41
Κ. Μπξέγηαλλε, Ιζηνξία θαη Ιζηνξηνγξαθία: Νεόηεξεο πξνζεγγίζεηο (Πάηξα:
Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, 2008), ζει. 25.
42
Γ. Κφθθηλνο, Από ηελ ηζηνξία ζηηο ηζηνξίεο, Πξνζεγγίζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο
ηζηνξηνγξαθίαο, ηελ επηζηεκνινγία θαη ηε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο (Αζήλα: Διιεληθά
Γξάκκαηα, 1998), ζει. 233.
43
Βατλά, φ.π., ζει. 36.
44
Γ.Υ. Υαξίηνο, Όςεηο ηνπηθήο ηζηνξίαο (Βφινο: Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο
Θεζζαιίαο, 2009), ζει. 12.
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αληηθαηέζηεζε ην κάζεκα ηεο «Παηξηδνγλσζίαο» πνπ δηδαζθφηαλ κέρξη ηφηε θαη
δηαπξαγκαηεπφηαλ ην πεξηβάιινλ, ζε γεσθπζηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν
θαη ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη ν καζεηήο καδί ηνπ. Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κέζα
απφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε βνεζνχζε ην καζεηή λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα
ην ξφιν ηνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζηελ θνηλσλία θαη ζε απηφ βνεζηφηαλ απφ ηελ
θαηαλφεζε θαη κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο45. Σν κάζεκα «Δκείο θαη ν θφζκνο»
απνηέιεζε ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο ηεο «Παηξηδνγλσζίαο» θαη έβαιε ηηο βάζεηο
γηα λα ηνπνζεηεζεί ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζε λέν πιαίζην, ψζηε λα ηνληζηεί ε
αλαγθαηφηεηά ηεο γηα ηα επφκελα ρξφληα θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ ηνπηθή Ηζηνξία.
ήκεξα, φπσο αλαθέξεη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ (ΓΔΠΠ), ε ηνπηθή Ηζηνξία αλαθέξεηαη ζηε «ζπλνιηθή (θνηλσληθή,
πνιηηηζκηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή) Ηζηνξία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ζε
ζπζρεηηζκφ κε ηελ Ηζηνξία ηνπ επξχηεξνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη
(επαξρία, γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα), αιιά θαη κε ηελ εζληθή θαη παγθφζκηα Ηζηνξία,
φζν απηφ είλαη εθηθηφ»46. Μάιηζηα, κέζα απφ ην ΓΔΠΠ, πξνηείλεηαη ε ηνπηθή
Ηζηνξία λα δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν κέζα απφ δηαζεκαηηθέο, βησκαηηθέο εξγαζίεο
(project), ψζηε λα κάζνπλ νη καζεηέο λα παξαηεξνχλ, λα εξεπλνχλ, λα
επαηζζεηνπνηνχληαη γηα πξνβιήκαηα θαη δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θνηλσλία
φπνπ δνπλ αξρηθά, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ Ηζηνξία ζε επξχηεξν πιαίζην, λα
έξρνληαη ζε επαθή κε ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη λα απνθηνχλ γλψζεηο κέζα απφ απηά. Ζ
πξνζσπηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή, ηελ παξαηήξεζε, ηηο
θσηνγξαθίεο πνπ ζα ηξαβήμνπλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ
θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην project, ζα νδεγήζεη ζηελ νινθιεξσκέλε γλψζε ηνπ
πεξηβάιινληφο ηνπο θαη ηνλ ξφιν πνπ νη καζεηέο θαηέρνπλ φρη κφλν ζηνλ ηφπν ηνπο
αιιά θαη ζηνλ θφζκν γεληθφηεξα.
Με ην λα εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην
πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ηνπο,

παίξλνπλ απηφκαηα κέξνο ζε κηα δηαδηθαζία

ηζηνξηθήο έξεπλαο, φπνπ νη ίδηνη γίλνληαη εξεπλεηέο θαη κε βνήζεηά ηνπο ηηο πεγέο,
νδεγνχληαη απφ ην κεξηθφ πξνο ην γεληθφ, απφ ην δξφκν ηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο ζηνλ
κεγάιν δξφκν ηεο Ηζηνξίαο.
45

Ν.Γ. Λενληζίλεο, Γηδαθηηθή ηεο Ιζηνξίαο, Γεληθή-Τνπηθή θαη Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε (Αζήλα, 1996), ζει. 25-26.
46
Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ2/21072α (ΦΔΚ 303Β/13-03-2003). Γηαζεκαηηθό Δληαίν
Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Ιζηνξίαο (Γ.Δ.Π.Π..) θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα
(Α.Π..) Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζει. 212.
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Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο λα δηδαρζεί ε ηνπηθή Ηζηνξία, είλαη πεγαίλνληαο ν
εθπαηδεπηηθφο κε ηνπο καζεηέο έμσ απφ ηελ ζρνιηθή ηάμε, ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο
θαη ηφπνπο κε ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ, ψζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ζε
βάζνο φηη ε Ηζηνξία ηνχο πεξηβάιιεη θαζεκεξηλά θαη γη’ απηφ ην ιφγν ρξεηάδεηαη λα
ηε ζεβαζηνχλ θαη λα ηελ πξνζηαηέςνπλ. Έηζη, κέζα απφ ηέηνηεο επηζθέςεηο,
δηαπηζηψλνπλ φηη ν ηφπνο ηνπο δελ εκθαλίζηεθε μαθληθά κία κέξα, αιιά αληίζεηα
έρεη παξειζφλ, έρεη απαζρνιήζεη επηζηήκνλεο θαη απινχο πνιίηεο δείρλνληαο φηη είλαη
θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη φρη αφξηζην. Ζ ηνπηθή Ηζηνξία ζα ιέγακε απνηειεί ηνλ νδεγφ,
ψζηε λα αληηιεθζνχκε ηε δηαρξνληθφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ άληεμαλ ζην
ρξφλν θαη απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο47 ψζηε λα επαηζζεηνπνηεζεί ν καζεηήο
βιέπνληαο έλα κλεκείν.

2.3. ηόρνη δηδαζθαιίαο ηεο ηνπηθήο Ιζηνξίαο
Ζ δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, απνζθνπεί
ζην λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, ζηάζεηο-ζπκπεξηθνξέο
αιιά θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ ηζηνξία
ηνπ ηφπνπ ηνπο. Όπσο δηαβάδνπκε ζην βηβιίν ηεο
γπκλαζίνπ

48

«Σνπηθήο Ηζηνξίαο» ηεο Γ΄

49

αιιά θαη ζηνπο Λενληζίλε - Ρεπνχζε , πην ζπγθεθξηκέλα, βιέπνπκε φηη

ζηνπο ζηφρνπο ηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο αλήθνπλ ηα παξαθάησ πνπ ζα θαηαθηήζεη ν θάζε
καζεηήο:


Να έξζεη πην θνληά κε ην παξειζφλ θαη ηελ Ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ζε φινπο ηνπο
ηνκείο

(νηθνλνκηθνχο,

πνιηηηζηηθνχο,

ζξεζθεπηηθνχο,

θνηλσληθνχο,

πνιηηηθνχο), ψζηε λα εληζρπζεί ε ηζηνξηθή ζπλείδεζε θαη ε ηαπηφηεηα θάζε
καζεηή θαη λα «δεζεί» ν ίδηνο πεξηζζφηεξν κε ηε γελέηεηξά ηνπ. Ζ

47

αθθήο & Σζηιηκέλε,, φ.π., ζει. 63-64.
. Αζσλίηεο & Θ. Παππάο, Τνπηθή Ιζηνξία Γ΄ Γπκλαζίνπ, βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ
(Αζήλα: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ-Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην,
ΟΔΓΒ, 2006), ζει. 17-18.
49
Γ. Λενληζίλεο & Μ. Ρεπνχζε, Η Τνπηθή Ιζηνξία σο Πεδίν Σπνπδήο ζην Πιαίζην
ηεο Σρνιηθήο Παηδείαο (Αζήλα: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη ΘξεζθεπκάησλΠαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ΟΔΓΒ, 2001), ζει. 30-37.
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επαηζζεηνπνίεζή ηνπο απηή ζα βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ
ηφπνπ ηνπο.


Να πξνσζεζνχλ δεμηφηεηεο, φπσο ε ζπλεξγαζία, ε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, ε
παξαηήξεζε, ε θαηαγξαθή, ε ζπιινγή πεγψλ, ε εξκελεία θαη ε αμηνιφγεζε
ησλ πεγψλ, ε πξαγκάησζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, δεμηφηεηεο
πνπ απαξηίδνπλ ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, ψζηε λα απνθηήζεη θάζε παηδί
ελεξγφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.



Να θαηαλνήζεη φηη ε ηνπηθή Ηζηνξία απνηειεί πξνπνκπφ ηεο γεληθήο Ηζηνξίαο,
φηη ην κεξηθφ νδεγεί ζην φιν, φηη θαη νη δχν είλαη ηαπηφρξνλα αλεμάξηεηεο
αιιά θαη εμαξηεκέλεο έλλνηεο, γη’ απηφ θαη ε ηνπηθή Ηζηνξία έρεη κεγάιε
ζεκαζία ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο.



Να εκπεδψζεη ηελ έλλνηα ηνπ ηνπηθνχ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη ρψξνπ, κέζα απφ
δξαζηεξηφηεηεο κε βησκαηηθφ ηξφπν, ψζηε λα νδεγεζεί πην εχθνια ζηελ
επξχηεξε έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ.



Να εμαζθεζεί ζηε ρξήζε ιέμεσλ, ελλνηψλ θαη θξάζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηελ ηνπηθή Ηζηνξία θαη λα ηηο εθαξκφδεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή
εκπινπηίδνληαο ην ιεμηιφγηφ ηνπ φπσο είλαη ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο πνπ
αλαθέξακε παξαπάλσ, ε ζπλέρεηα θαη ε αιιαγή, ε αηηία, ε αθνξκή θαη ην
απνηέιεζκα. Απηφ ζα ηνλ νδεγήζεη κε κεγαιχηεξε άλεζε λα ηηο γεληθεχζεη
θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα εθθξάζεη ηα λνήκαηα θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο
γεληθήο Ηζηνξίαο. Δπηπιένλ, κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα βνεζεζεί φρη κφλν ζηνλ
πξνθνξηθφ ιφγν αιιά θαη ζηελ σξίκαλζε ηνπ γξαπηνχ ηνπ ιφγνπ.



Να νδεγεζεί κέζα απφ ηελ απφθηεζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη ησλ
απαηηνχκελσλ γλψζεσλ, ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπ αθνχ κέζα απφ κέζα
απφ ηελ ηζηνξηθή γλψζε ηνπ ηφπνπ ηνπο, ζα γλσξίζνπλ έλλνηεο φπσο
θαλαηηζκφο, ιατθηζκφο, ηνπηθηζκφο, παξαπνίεζε πεγψλ, εζληθηζκφο θαη
πξνθαηάιεςε, νη νπνίεο ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα απνθηήζεη θξηηηθή ζθέςε θαη
πξνζσπηθή άπνςε θαη λα απνδέρεηαη ην άιιν θαη ην δηαθνξεηηθφ.



Να γλσξίζεη θαιχηεξα ην πεξηβάιινλ, λα έξζεη πην θνληά ζε απηφ κέζα απφ
ηηο επηζθέςεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζηα ηνπηθά
κλεκεία θαη πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα απνθηήζεη πεξηβαιινληηθή θαη
νηθνινγηθή ζπλείδεζε. Έηζη ε ηνπηθή Ηζηνξία νδεγεί ζηελ πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε θαη ζηελ πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ Μλεκείσλ φρη κφλν σο
22

πνιηηηζηηθφ θαηάινηπν ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη σο κέζν πεξηβαιινληηθήο
εμέιημεο.


Να εμνηθεησζεί κε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηζηνξηθνί γηα λα βξνπλ
ηηο απαληήζεηο ηνπο φπσο είλαη ε αλαδήηεζε ησλ πεγψλ, ε πξφζβαζε ζε
απηέο, ε επηινγή θαη ε θαηαγξαθή εθείλσλ πνπ βνεζνχλ ηε κειέηε θαη ε
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζηελ ηάμε ή ζε κεγαιχηεξε νκάδα (ζρνιείν,
θνηλφηεηα).



Να εληζρπζεί ε επηθνηλσλία θαη ε αληαιιαγή ζηνηρείσλ κε ηελ ηνπηθή
θνηλσλία κέζα απφ ηα Μλεκεία θαη ηνπο ηζηνξηθνχο ηφπνπο ψζηε λα
βνεζεζνχλ νη καζεηέο ζηελ έξεπλά ηνπο. ε απηφ ζα βνεζήζεη θαη ε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ φρη κφλν κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία αιιά θαη
κε ηνπο γνλείο, νη νπνίνη θαη νη ίδηνη κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία
έξεπλαο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηα παηδηά.

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο ηηο νπνίεο αθνξά ε εξγαζία απηή,
φπσο αλαθέξεη ην ΓΔΠΠ

50

, ζε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ, νη καζεηέο ρξεηάδεηαη

λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο αιιαγήο, λα
ελδηαθεξζνχλ γηα ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη λα εθηηκήζνπλ θαη λα
ζεβαζηνχλ ηνπο αγψλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Δπίζεο,

ρξεηάδεηαη λα

πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά παξακέηξνπο ηεο έλλνηαο «πνιηηηζκφο» φπσο π.ρ.
παξάδνζε, ήζε, έζηκα θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο εζληθήο
αλεμαξηεζίαο.

2.4. Οη ηζηνξηθέο πεγέο θαη ε ζεκαζία ηνπο
Οη ηζηνξηθέο πεγέο απνηεινχλ ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο
θαη ε ζπνπδαηφηεηά ηνπο είλαη κεγάιε γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο
Ηζηνξίαο. Αξρηθά, ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ δεηεκάησλ θαη ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο. Αλαπηχζζνπλ επίζεο ην θξηηηθφ πλεχκα θαη ηελ
ηθαλφηεηα ζχλζεζεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
50

Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ2/21072α (ΦΔΚ 303Β/13-03-2003). Γηαζεκαηηθό Δληαίν
Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Ιζηνξίαο (Γ.Δ.Π.Π..) θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα
(Α.Π..) Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζει. 184.
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καζεηέο λα απηελεξγνχλ θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη. Θέινληαο λα δψζνπκε έλα
νξηζκφ, ιέγνληαο ηζηνξηθέο πεγέο ελλννχκε φια ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ καο βνεζνχλ
λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην παξειζφλ, δηφηη δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην παξειζφλ
ηεο ίδηαο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο51.
ηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε, νη ηζηνξηθέο πεγέο ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθέο
ζηελ δηδαθηηθή πξάμε, γηαηί ζχκθσλα κε ηνλ Μαπξνζθνχθε52 ζπκβάιινπλ:


ην λα αληηκεησπηζηεί ε αλία θαη ε παζεηηθφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη
ζηνπο καζεηέο απφ ηελ απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε κε ην ζρνιηθφ
εγρεηξίδην θαη ην κνλφινγν ηνπ δαζθάινπ.



ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ζηελ ειεπζεξία ηεο
ζθέςεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε κνλνιηζηθφηεηα, ν δνγκαηηζκφο
θαη ε ηδενινγηθή θαηάρξεζε ηεο ηζηνξίαο.



ην λα θαζηεξσζεί ε ελεξγεηηθή, εξεπλεηηθή θαη αλαθαιππηηθή
κάζεζε, ε νπνία δίλεη λφεκα ζηε γλψζε θαη είλαη ηδηαηηέξσο
απνηειεζκαηηθή,

ζχκθσλα

κε

ηα

πνξίζκαηα

ηεο

γλσζηηθήο

ςπρνινγίαο. Γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπκβνχλ ηα απνηειέζκαηα απηά
ρξεηάδεηαη

νη

καζεηέο

λα

εζηηάδνπλ

ζε

ιέμεηο-θιεηδηά

ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο θαη λα εμαζθεζνχλ ζην λα
αλαιχνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηηο πεγέο.


ην λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα
θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην παξειζφλ.



ην λα απνθηήζνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη ηζηνξηθή ζπλείδεζε, αθνχ κφλν
έηζη ζα απνηειέζνπλ ζθεπηφκελνπο πνιίηεο, νη νπνίνη ζα είλαη έηνηκνη
λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο, ζα θαηαλνήζνπλ ηηο
αιιαγέο πνπ ζα ζπκβαίλνπλ δίπια ηνπο θαη ζα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ
θξηηηθά ηηο δηάθνξεο πιεξνθνξίεο.



ην λα εληζρπζεί ε ελζπλαίζζεζε πνπ, φπσο αλαθέξακε ζε
πξνεγνχκελν θεθάιαην, έρεη κεγάιε ζεκαζία ηδηαίηεξα γηα ηα κηθξά
παηδηά.

51

Λενληζίλεο & Ρεπνχζε, φ.π., ζει. 65-66.
Κ.Γ. Μαπξνζθνχθεο, Αλαδεηώληαο ηα ίρλε ηεο Ιζηνξίαο : ηζηνξηνγξαθία, δηδαθηηθή
κεζνδνινγία θαη ηζηνξηθέο πεγέο (Θεζζαινλίθε: Αθψλ Κπξηαθίδε, 2005), ζει. 185187.
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ην λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο
ζρεηηθά κε πξσηνγελείο πεγέο θαη εξκελείεο, ζηεξεφηππα θαη
πξνθαηαιήςεηο πνπ ίζσο έρνπλ δεκηνπξγεζεί, λα αληηκεησπίζνπλ ηελ
ακθηβνιία, ηηο αληηθάζεηο, ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ίζσο δεκηνπξγνχλ
θάπνηεο πεγέο, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηελ αδνγκάηηζηε
θαη πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε ζπγθξνπζηαθψλ ηζηνξηθψλ ζεκάησλ
θαη ηε δηακφξθσζε πξνζσπηθήο γλψκεο.

πκπεξαζκαηηθά 53, απφ φζα αλαθέξζεζαλ παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζην φηη ε
ζπνπδαηφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη κεγάιε θαη φηη
απνηεινχλ ην κέζν εθείλν, γηα λα αληηκεησπίζεη ν καζεηήο ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο
κε βησκαηηθφ ηξφπν πνπ ζα ηνλ θέξεη πην θνληά κε ην παξειζφλ. Οη ηζηνξηθέο πεγέο
απνηεινχλ επίζεο, ην θεληξηθφ «εξγαιείν» γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο θαη
νδεγνχλ ην καζεηή ζην λα ζπκκεηέρεη πεξηζζφηεξν, λα αλαθαιχπηεη, λα παξαηεξεί,
λα θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα μεθεχγνληαο απφ ηα ηεηξηκκέλα, ελψ θαιιηεξγεί ηελ
θξηηηθή ζθέςε.
Οη ηζηνξηθέο πεγέο αλάινγα κε ην εθάζηνηε θξηηήξην πνπ επηιέγνπκε, φπσο
κπνξεί λα είλαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο, ε κνξθή, ε πξνέιεπζε, ε θσηνγξαθία ηνπ
αξραηνινγηθνχ επξήκαηνο, κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Έηζη,
κπνξνχλ λα

δηαθξηζνχλ ζε: πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο , άκεζεο θαη

έκκεζεο, εθνχζηεο θαη αθνχζηεο, επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο, δεκνζηεπκέλεο θαη
αδεκνζίεπηεο θ.α.
Έηζη, αξρηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο
θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ είλαη ζε πξσηνγελείο ή άκεζεο θαη ζε
δεπηεξνγελείο ή έκκεζεο54. Οη άκεζεο είλαη απηνχζηα θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο θαη
καο ελεκεξψλνπλ γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε κηαο
επνρήο φπσο θείκελα ζπλζεθψλ, λνκνζεζίεο, έγγξαθα, λνκίζκαηα, ζθξαγίδεο,
αλαζθαθηθά επξήκαηα. Γηα ην ζήκεξα, άκεζεο πεγέο απνηεινχλ ν θηλεκαηνγξάθνο
θαη νη καγλεηνζθνπήζεηο. Οη έκκεζεο πεγέο καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ
εθάζηνηε επνρή πνπ κειεηάκε φπσο είλαη νη ρξνλνγξαθίεο, νη ηζηνξηνγξαθίεο, ηα
απνκλεκνλεχκαηα, ηα ινγνηερληθά θείκελα, νη ξεηνξηθνί ιφγνη θαη ν ηχπνο.
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χκθσλα κε ηε Ρεπνχζε, νη ηζηνξηθέο πεγέο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο
θαηεγνξίεο55:

α) ζε αληηθείκελα, είηε είλαη απφ ηελ θαζεκεξηλή καο δσή είηε

απνηεινχλ έξγα ηέρλεο, β) ζε ειεθηξνληθέο πεγέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ην
δηαδίθηπν θαη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, γ) ζε νπηηθά ληνθνπκέληα, ηα νπνία κπνξεί λα
είλαη θσηνγξαθίεο θαη δηάθνξεο απεηθνλίζεηο ζε εηθφλεο δειαδή νηηδήπνηε έρεη
ζρέζε κε ην είδνο ηεο εηθφλαο θαη κπνξεί λα δεη ν καζεηήο, δ) ζε νπηηθναθνπζηηθά
ληνθνπκέληα απφ ηελ ηειεφξαζε ή ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ε) ζε πεγέο ηνπ ηνπίνπ, πνπ
φπσο ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ πεξηιακβάλνπλ ηα Μλεκεία, ηα θηίξηα, ηα κνπζεία,
ην ηνπίν, ζη) ζε πξνθνξηθέο καξηπξίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κέζα απφ
κία ζπλέληεπμε κε θάπνην πξφζσπν, ε) ζε πίλαθεο θαη γξαθήκαηα, φπσο είλαη νη
απνγξαθέο πεξηνρψλ ή νη εθινγηθνί θαηάινγνη ν νπνίνη απεηθνλίδνπλ δηάθνξα
πνζνηηθά ζηνηρεία θαη ζ) ζε είδε ραξηψλ.

2.5. Οη πεγέο ηνπ ηνπίνπ (Μλεκεία)
Με αθνξκή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ απφ ηε Ρεπνχζε πνπ
αλαθέξακε παξαπάλσ, ηα Μλεκεία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ φξν «πεγή ηνπ ηνπίνπ»56
θαη κπνξνχλ λα ζηαζνχλ αλεμάξηεηα αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πεγέο. Σν
Μλεκείν ζαλ έλλνηα ππνδειψλεη φηη θαηέρεη ηελ απαηηνχκελε αμία ψζηε λα αληέμεη
ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη έρεη ζρέζε κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ
εθάζηνηε ιανχ. Κάλνληαο κία αλαδξνκή ζην παξειζφλ σο πξνο ην ηη πεξηιάκβαλε ε
έλλνηα ηνπ Μλεκείνπ ζηελ Διιάδα, μεθηλψληαο απφ ηνλ 19ν αηψλα, Μλεκείν είλαη
θάπνην ζπνπδαίν έξγν ηέρλεο ή αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην
παξειζφλ. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ην Μλεκείν πεξηιακβάλεη επηπιένλ θαη
εζληθέο ζπληζηψζεο ηνπ παξειζφληνο θαη εκπινπηίδεηαη, κέρξη πνπ θηάλεη ζην ζεκείν
λα ηαπηηζηεί κε ηελ θπξίαξρε αληίιεςε φηη ην ζεκεξηλφ θξάηνο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ
ζηελ αξραία Διιάδα, φηη ε εζληθή ηαπηφηεηα είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε απηφ θαη
55
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γη’ απηφ ην ιφγν θαζεηί πνπ ρξνλνινγείηαη απφ εθείλε ηελ επνρή νθείινπκε λα ην
θξνληίδνπκε θαη λα ην δηαηεξνχκε. Δπεηδή φκσο θαη ε πεξίνδνο ηνπ Βπδαληίνπ
αλαγλσξίζηεθε ηνλ 20φ αηψλα σο ζεκαληηθή πεξίνδνο γηα ην ειιεληθφ έζλνο, ε έλλνηα
ηνπ Μλεκείνπ πεξηιακβάλεη θαη φζα βπδαληηλά Μλεκεία έρνπλ δηαζσζεί.
ηηο πεγέο ηνπ ηνπίνπ εληάζζνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο 57:


Σφπνη, ηνπνζεζίεο θαη ηνπσλχκηα: Πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηα
ζηνηρεία ελφο ηφπνπ, φπσο είλαη ηα ηνπνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο εθάζηνηε
πεξηνρήο, ηα νλφκαηα ησλ δξφκσλ, ησλ πιαηεηψλ θηι., ηα ζρέδηα ησλ ζπηηηψλ,
φπσο επίζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο, ην έδαθνο θαη
ηνπο δξφκνπο πνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γεηηνληθνχο ηφπνπο.



Γεκφζηα θηήξηα θαη εξείπηα: Πεξηιακβάλεη ηα θχξηα θαη θεληξηθά θηήξηα ηε
πεξηνρήο, φπσο είλαη νη εθθιεζίεο, ηα ζρνιεία, θηήξηα ηνπ παξειζφληνο πνπ
έρνπλ δηαζσζεί θ.ά., αιιά θαη εγθαηαιειεηκκέλα ή γθξεκηζκέλα θηήξηα, φπσο
είλαη ηάθνη, ζπειηέο, γεθχξηα, ηείρε θ.ά.



Δθθιεζηαζηηθά-ζξεζθεπηηθά θηήξηα: Πεξηιακβάλεη εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα,
ηάθνπο θαη λεθξνηαθεία.



Σφπνη θαη αληηθείκελα κλήκεο: Πεξηιακβάλεη ηφπνπο, φπνπ ζπλέβεζαλ
ζεκαληηθά ηζηνξηθά ή πνιεκηθά γεγνλφηα θαη απνηεινχλ ηφπνπο κλήκεο ησλ
θαηνίθσλ, φπσο πιαηείεο, δξφκνπο, αγάικαηα θαη πξνηνκέο.



Μνπζεία: Πεξηιακβάλεη ηα κνπζεία κε φια ηα εθζέκαηα, ηηο ζπιινγέο, ηνπο
δσξεηέο θαη ηα ληνθνπκέληα πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν.



Βηβιηνζήθεο : Πεξηιακβάλεη φρη κφλν ην θηήξην ηεο βηβιηνζήθεο, αιιά θαη
ηελ ηζηνξία ηνπ ίδηνπ ηνπ θηεξίνπ.

Έηζη, απφ ηα παξαπάλσ, θαηαιαβαίλνπκε πσο, ζε φ,ηη αθνξά ηε ζρνιηθή
πξαγκαηηθφηεηα, ζήκεξα, ην Μλεκείν απνηειεί θαη έλα «εξγαιείν», ψζηε λα
θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο θαιχηεξα ην παξειζφλ θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη νδεγεζήθακε ζην ζήκεξα.
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Κεθάιαην Σξίην
3. Οη έλλνηεο ηεο πλέρεηαο - Αιιαγήο θαη ε αλάδεημή ηνπο κέζα από ηα Μλεκεία
ηνπ Ηξαθιείνπ: Κλσζόο-Λόηδηα-Κξήλε Μπέκπν-Δλεηηθά ηείρε-Κνύιεοζεκπίιηα-άγαικα Δι. Βεληδέινπ-άγαικα αγλώζηνπ ζηξαηηώηε.

Ζ ηζηνξηθή ζθέςε πεξηιακβάλεη βαζηθέο έλλνηεο φπσο είλαη ε ρξνλνιφγεζε
θαη ε ρξνλνινγηθή αθνινπζία, ε ελζπλαίζζεζε, ε αιιαγή θαη ε ζπλέρεηα, ην αίηην θαη
ην απνηέιεζκα, έλλνηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζηα παηδηά
πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο, εάλ πξνζεγγίζνπλ ηε κειέηε ηεο Ηζηνξίαο
κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν58.
Γηα λα κπνξέζεη έλαο καζεηήο ζην ζρνιείν λα πξνζεγγίζεη ην παξειζφλ,
ρξεηάδεηαη λα επηηειέζεη κία ζεηξά ζχλζεησλ δεμηνηήησλ φπσο αλαθέξακε θαη ζε
πξνεγνχκελα θεθάιαηα, φπσο ππνζέζεηο θαη ζπιινγηζκνχο, θξηηηθή ζθέςε θαη άιιεο
αλάινγεο δεμηφηεηεο. Μία εμίζνπ ζχλζεηε θαη πεξίπινθε έλλνηα είλαη θαη ν ρξφλνο,
φπσο επίζεο θαη ε θαηάθηεζε ησλ ρξνληθψλ ελλνηψλ, θαη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί
αξρηθά κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε πνπ θάλεη ην παηδί ζηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη ζην
πεξηβάιινλ ηνπ αξγφηεξα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο παξαηήξεζεο , ην παηδί, κε ηε
βνήζεηα ηεο κλήκεο, αλαθαιεί γεγνλφηα απφ ην παξειζφλ θαη κέζα απφ ζχλζεηεο
λνεηηθέο δηεξγαζίεο, δεκηνπξγεί εθείλα ηνπ κέιινληνο59.
Θέινληαο λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ ζην ηη είλαη ρξνληθέο έλλνηεο, ζα ιέγακε
φηη αλαθέξνληαη ζηνλ «ηξφπν πνπ έλα άηνκν λνεκαηνδνηεί ηε δηαδνρή θάζεσλ ελφο
γεγνλφηνο ή ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην
θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ»60. Οη ρξνληθέο έλλνηεο δπζθνιεχνπλ ηδηαίηεξα ηα παηδηά ηεο
πξνζρνιηθήο θαη ηεο πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο, επεηδή αδπλαηνχλ λα ηηο εθθξάζνπλ
γισζζηθά θαη κε ζαθήλεηα θαη έρνπλ κία κπεξδεκέλε, επηθαλεηαθή θαη
απνζπαζκαηηθή θαηαλφεζε γηα ην παξειζφλ. Σν γεγνλφο φηη ηα παηδηά
πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο δπζθνιεχνληαη κε ηηο ρξνληθέο έλλνηεο, έρεη νδεγήζεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα απνθεχγνπλ λα δηδάζθνπλ Ηζηνξία ζε απηέο ηηο ηάμεηο θαη λα κε
δίλνπλ ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα ζηα παηδηά ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηζηνξηθφ
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ρξφλν61. Οη έλλνηεο ηεο ζπλέρεηαο, ηεο δηάξθεηαο, ηεο αιιαγήο θαη ηεο αηηηφηεηαο,
είλαη νη πην βαζηθέο ρξνληθέο έλλνηεο. Σα παηδηά θαηαθηνχλ ηηο ρξνληθέο έλλνηεο, φηαλ
δνπλ θαη κεγαιψλνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην, κέζα απφ ηηο
παξαηεξήζεηο γηα ηηο αιιαγέο ζηνλ εαπηφ ηνπο, ζην θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ
θαη ζε γεγνλφηα κε ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα62. Γειαδή, ηα παηδηά «απνθηνχλ ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ επίγλσζε ηνπ ρξφλνπ (awareness) θπξίσο φηαλ βξίζθνληαη κπξνζηά
απφ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ην ζηάδην λνεηηθήο αλάπηπμήο ηνπο»63.
ηελ παξνχζα εξγαζία, νη ρξνληθέο έλλνηεο πνπ ζα δψζνπκε ηδηαίηεξε
βαξχηεηα θαη έκθαζε, είλαη εθείλεο ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο θαη πψο απηέο
θαλεξψλνληαη κέζα απφ ηα Μλεκεία ηνπ Ζξαθιείνπ, πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ.
Γηα λα κπνξέζεη ην παηδί λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο, ζα πξέπεη ν
εθπαηδεπηηθφο λα θάλεη ηδηαίηεξε κλεία θαη αλαθνξά, ζε έλλνηεο πνπ είλαη νηθείεο ζηα
παηδηά, δείρλνληάο ηνπο φηη ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ θαζψο πεξλά ν ρξφλνο, γηαηί έηζη
είλαη θηηαγκέλνο ν θφζκνο. Ζ αξρή κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ην ίδην ην ζρνιείν,
παξαηεξψληαο θαζεκεξηλά ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ εθεί π.ρ. ζηε βηβιηνζήθε ηεο
ηάμεο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο κε αθνξκή απηέο ηηο
παξαηεξήζεηο κπνξεί λα θάλεη ζπδεηήζεηο, δεηψληαο απφ ηα παηδηά λα ζπκεζνχλ πσο
ήηαλ ν ρψξνο πξηλ κεξηθέο κέξεο, ψζηε λα ζρνιηάζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Κάηη αλάινγν κπνξεί λα γίλεη θαη κέζα απφ θσηνγξαθίεο είηε
ηνπ παηδηνχ (βξέθνο, ελφο έηνπο, ηξηψλ εηψλ θηι.) είηε ηνπ ζηελνχ πεξηβάιινληφο ηνπ
(κεηέξα, παηέξαο, παππνχο, γηαγηά). Δθηφο απφ ην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ, αληηθείκελα ηνπ παξειζφληνο πνπ κπνξεί λα θέξεη ν
εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο αιιαγήο κέζα
ζην ρξφλν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ, κέζα
απφ παιηά αληηθείκελα θαη θεηκήιηα πνπ ηεο αλήθνπλ64. Οη έλλνηεο ηεο αιιαγήο θαη
ηεο ζπλέρεηαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ, κπνξνχλ λα γίλνπλ
αληηιεπηέο κέζα απφ αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα Μλεκεία θαη κπνξεί λα
νθείινληαη ζε αιιαγέο ζηε κνξθνινγία, επεκβάζεηο απφ ηνλ άλζξσπν (θζνξέο) ή ζε
θπζηθά θαηλφκελα (πγξαζία, ζεηζκνχο, πιεκκχξεο θηι.). Όηαλ κειεηήζεη θάπνηνο
απηέο ηηο αιιαγέο, ζα δεη φηη κπνξεί ε εξκελεία ηνπ παξειζφληνο λα δηαθνξνπνηείηαη
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αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αιιαγήο πνπ έρεη επέιζεη ζηα Μλεκεία, θαη αλ επηπιένλ
ρξεζηκνπνηεζεί πιηθφ απφ ηηο πξσηνγελείο πεγέο, ην παηδί ζα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο
θαη ζα θαηαλνήζεη πψο εξγάδεηαη ν ηζηνξηθφο65. Γηα παξάδεηγκα, ην αλάθηνξν ηεο
Κλσζνχ, έρεη ππνζηεί κεγάιεο αιιαγέο ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, φκσο, κε ηηο
αλαζηειψζεηο θαη ηελ θξνληίδα απφ ηνπο εηδηθνχο, ην αλάθηνξν εμαθνινπζεί λα
ππάξρεη θαη λα δείρλεη ηε ζπλέρεηά ηνπ. Αλάινγα παξαδείγκαηα κπνξνχκε λα δνχκε
θαη ζε άιια Μλεκεία ηνπ Ζξαθιείνπ, φπσο είλαη ν Κνχιεο, ε Λφηδηα, ην ζηληξηβάλη
ζηα Ληνληάξηα, ηα ζεκπίιηα πνπ ππάξρνπλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο, θαη φια
καξηπξνχλ ηελ αιιαγή θαη ηε ζπλέρεηα ησλ αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ.
Μέζα ινηπφλ απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, κέζσ επηιεγκέλσλ ζεκάησλ
φπσο είλαη ηα Μλεκεία ηνπ Ζξαθιείνπ πνπ αλαθέξακε, ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη
ηηο έλλνηεο ηεο αιιαγήο θαη ηεο ζπλέρεηαο, γηαηί ηηο ζπγθξίλνπλ ζην πέξαζκα ηνπ
ρξφλνπ θαη βιέπνπλ ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο αιιαγήο πνπ ζπληειέζηεθε, φπσο
επίζεο θαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έκεηλαλ αλαιινίσηα ζηνλ ρξφλν. Έηζη ηα παηδηά
ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ππάξρεη κία ζπλερήο ξνή ηνπ ρξφλνπ ε νπνία θαη απνηειεί ην
ιφγν αιιαγήο θαη εμέιημεο ησλ πξαγκάησλ66.

3.1. Οη θπξηόηεξεο θάζεηο ηεο θξεηηθήο ηζηνξίαο
Ζ Κξήηε έρεη κεγάιε πνξεία ζην ρξφλν θαη απηφ ην καξηπξνχλ ηα ρηιηάδεο
επξήκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα θαη έρνπλ δηαζσζεί ζε κνπζεία
θαη εηδηθνχο ρψξνπο, απνδεηθλχνληαο φηη ε Κξήηε απνηειεί έλα λεζί κε κεγάιε
ηζηνξία.
Ζ ειιεληθή ηζηνξία μεθηλά ηα Πξντζηνξηθά ρξφληα κε ηελ επνρή ηνπ ιίζνπ
θαη θαηφπηλ ηελ επνρή ηνπ ραιθνχ. Σα Πξντζηνξηθά ρξφληα ρσξίδνληαη ζηελ α)
Παιαηνιηζηθή επνρή , β) Μεζνιηζηθή επνρή θαη γ) Νενιηζηθή επνρή.
Ζ Παιαηνιηζηθή επνρή ή επνρή ησλ Παγεηψλσλ, φπσο αιιηψο νλνκάδεηαη,
θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 2.000.000 ρξφληα κέρξη 12.000 ρξφληα πξηλ ηελ
επνρή καο. Καηά ηελ Παιαηνιηζηθή επνρή δελ ππάξρνπλ ίρλε ηεο Κξήηεο, αλ θαη
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αξρηθά είρε ζεσξεζεί φηη νη πξψηεο πξντζηνξηθέο δσγξαθηέο (βξαρνγξαθίεο) πνπ
βξέζεθαλ ζην δάπεδν ζε έλα ζπήιαην ζην ρσξηφ Αζθέλδνπ Υαλίσλ αλήθαλ ζε απηή
ηελ επνρή, αξγφηεξα φκσο νη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, έδεημαλ φηη απηέο νη
βξαρνγξαθίεο είραλ δεκηνπξγεζεί ζηελ επνρή ηνπ ραιθνχ67.
Ζ Μεζνιηζηθή επνρή ηνπνζεηείηαη απφ ηα 11.000 κέρξη ηα 6.800 ρξφληα κέρξη
ζήκεξα. Γελ ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ απηή, εθηφο ηνπ φηη
πεξηιάκβαλε ζπήιαηα πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζε παξαιίεο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο.
Ζ Νενιηζηθή επνρή θαιχπηεη ην δηάζηεκα απφ ηα 6.800 σο ηα 3.200 ρξφληα
θαη εκθαλίδνληαη νη πξψηνη νηθηζκνί ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. ηελ Κξήηε, ε
Νενιηζηθή επνρή, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζην δηάζηεκα 5.700-2.800 π.Υ., δηαθξίλεηαη
ζε 1) αξραηφηεξε (5.700-3.800),

2)κέζε (3.800-3.500) θαη γ) λεφηεξε (3.500-

2.800)68, φπνπ θαη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε θεξακηθή φπσο επίζεο θαη ζπίηηα
θηηαγκέλα απφ πιίλζνπο, έλα είδνο δνκηθνχ πιηθνχ ηεο επνρήο εθείλεο πνπ ήηαλ
θαηαζθεπαζκέλν απφ πειφ θαη θάπνηεο θαηλνχξηεο ηερληθέο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ
ηελ αξρή γηα ηελ κεηέπεηηα εκθάληζε ηνπ κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ69.
Ζ επνρή ηνπ Υαιθνχ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο, ζηελ: 1) πξψηκε
(2.800/2.700-2.000/1.900 π.Υ.), 2) κέζε (2.000/1.900-1.550 π.Υ.) θαη 3) χζηεξε
(1.550-1.100 π.Υ.)
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. ηελ επνρή ηνπ ραιθνχ αλαπηχζζεηαη ν Μηλσηθφο πνιηηηζκφο

κε φια ηα ζπνπδαία επηηεχγκαηα πνπ γλσξίδνπκε θαη πνπ έρνπλ δηαζσζεί. Ζ έθξεμε
ηνπ εθαηζηείνπ ηεο αληνξίλεο ην 1.450 π.Υ. πξνθάιεζε ηελ θαηαζηξνθή ησλ
κηλσηθψλ αλαθηφξσλ ζηελ Κξήηε θαη δπζηπρψο φισλ εθείλσλ ησλ αξηζηνπξγεκάησλ
πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα.
Ζ επνρή ηνπ Υαιθνχ απνηειεί επνρή ζηαζκφ γηα ηελ Κξήηε γηαηί έρνπκε ηελ
εκθάληζε ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο κε ηνλ αμηνζαχκαζην κηλσηθφ πνιηηηζκφ ηεο, πνπ γηα
δεθαεηίεο απνηειεί πφιν έιμεο γηα ρηιηάδεο επηζθέπηεο απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν.
ηελ Κξήηε κεηαθέξνληαη πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο ραιθνχ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο
ηεο Διιάδαο θαη ηελ Κχπξν θαη εθεί αλακεηγλχνληαη κε άιια πιηθά θαη δεκηνπξγνχλ
λέα θξάκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ζθξαγίδσλ, θνζκεκάησλ71.
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Οη πξψηεο αλαζθαθέο ζην Ζξάθιεην έγηλαλ ην 1878 απφ ηνλ έκπνξν Μίλσα
Καινθαηξηλφ, ν νπνίνο αλαθάιπςε ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ θαη έδσζε ην έλαπζκα
γηα λα αθνινπζήζνπλ αλαζθαθέο θαη απφ άιινπο εηδηθνχο θαη αξραηνιφγνπο κε
απνθνξχθσκα ηνλ Άγγιν Άξζνπξ Έβαλο, ν νπνίνο ην 1894 εγθαηαζηάζεθε ζην
Ζξάθιεην θαη αζρνιήζεθε κε ηηο αλαζθαθέο θαη ηε κειέηε ησλ επξεκάησλ
πξνρσξψληαο θαη ζε αλαζηειψζεηο ζε θηήξηα θαη ζε ηνηρνγξαθίεο72.
Ο Μηλσηθφο πνιηηηζκφο απνηέιεζε ηελ επνρή πνπ έρνπκε ηα κεγαιχηεξα
δεκηνπξγήκαηα ζηηο ηέρλεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ πιαζηηθή θαη ηελ γιππηηθή, κε πνιιά
απφ απηά λα έρνπλ ζσζεί θαη λα εθζέηνληαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ
απνδεηθλχνληαο πεξίηξαλα ηελ αιιαγή θαη ζπλέρεηα ησλ αξραίσλ κλεκείσλ κέρξη ηηο
κέξεο καο.
Δλψ φκσο ν κηλσηθφο πνιηηηζκφο άθκαδε, νη ζεηζκνί πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
νδήγεζαλ ζηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο αληνξίλεο, κε απνηέιεζκα λα
θαηαζηξαθνχλ ηα κηλσηθά θέληξα. Οη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη κεηαμχ ηνπ 1.5001.450 π.Υ. έγηλαλ δχν κεγάινη ζεηζκνί πνπ νδήγεζαλ ζε απηά ηα γεγνλφηα. Μεξηθνί
κειεηεηέο κάιηζηα, πηζηεχνπλ φηη εθείλν ην δηάζηεκα έγηλε ε κεγάιε έθξεμε ηνπ
εθαηζηείνπ ηεο αληνξίλεο φπνπ φια δηαιχζεθαλ θαη ρηιηάδεο θφζκνπ ζάθηεθε ζηε
γε73. Έπεηηα απφ απηά, αθνινχζεζε ε εηζβνιή ησλ Αραηψλ απφ ηελ Πεινπφλλεζν
θαη ε Κξήηε κεηαηξάπεθε ζηαδηαθά ζε κπθελατθή απνηθία 74. ηε ζπλέρεηα, ζηα 1100
π.Υ. πεξίπνπ, εκθαλίζηεθαλ νη Γσξηείο, νη νπνίνη θαη θαηέζηξεςαλ νινθιεξσηηθά
ηνλ πνιηηηζκφ.
Ζ Κξήηε, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο, απνηέιεζε πάληα ζεκείν
αλαθνξάο γηα ηνπο άιινπο ιανχο. Έηζη, ζηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηψλα, νη Βελεηνί
παίξλνπλ ππφ ηελ θαηνρή ηνπο ηελ Κξήηε, κε πξσηεχνπζα ην ζεκεξηλφ Ζξάθιεην, ην
νπνίν ηφηε νλνκαδφηαλ Υάλδαμ θαη νη Βελεηνί ην κεηνλφκαζαλ ζε Κάληηα. Ο 16νο
αηψλαο ζεκαηνδνηεί κηα θαιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή άλζεζε ζηελ Κξήηε, πνπ
ζπλδέεηαη κε ηελ ηηαιηθή Αλαγέλλεζε, αθνχ ε εγθαηάζηαζε ησλ Βελεηψλ κε ηα
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ηηαιηθά πξφηππα θαη βηψκαηά ηνπο,

επεξέαζε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ

λεζηνχ75.
Ζ άισζε ηνπ Υάλδαθα απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1669, νδεγεί νιφθιεξε ηελ
Κξήηε ζε βαζχ πλεπκαηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ζθνηάδη θαη φ,ηη είρε δεκηνπξγεζεί,
θαηαζηξάθεθε ελ κηά λπθηί. Όζνη επέδεζαλ θαη δελ ζθνηψζεθαλ, έθπγαλ ζε άιιεο
ρψξεο γηα λα ζσζνχλ, κε πνιινχο απφ απηνχο λα είλαη ιφγηνη νη νπνίνη θεχγνληαο
πήξαλ φζα βηβιία θαη ρεηξφγξαθα κπνξνχζαλ. Ζ θαηάζηαζε απηή ζπλερίζηεθε
νιφθιεξν ηνλ 18ν αηψλα κέρξη ηα ηέιε ηνπ, νπφηε άξρηζαλ λα ηδξχνληαη θάπνηα
ζρνιεία θαη λα ππάξρεη κία ππνηππψδεο εθπαηδεπηηθή θίλεζε76.
Αθνινχζεζε ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ζηελ νπνία νη ρξηζηηαληθνί πιεζπζκνί
ηνπ λεζηνχ είραλ επαλαζηαηήζεη καδί κε ηνπο Έιιελεο, φκσο φ,ηη θαιφ θη αλ
θαηάθεξαλ, θαηαπλίγεθε θαη ζηακάηεζε. Ζ Κξεηηθή Δπαλάζηαζε ην δηάζηεκα 18661869 ππήξμε κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο επαλαζηάζεηο πνπ έγηλαλ ζην λεζί ελαληίνλ
ησλ Οζσκαλψλ πξνθεηκέλνπ λα ελσζεί ε Κξήηε κε ηελ ππφινηπε Διιάδα. Σν
νινθαχησκα ζην Αξθάδη απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξάο ζηελ δηεζλή θνηλή γλψκε κε
ηνπο εθαηνληάδεο αζψνπο πνπ ζθνηψζεθαλ. Ζ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα ην
1913, έδσζε ηέινο ζηελ ηαιαηπσξία ησλ Κξεηηθψλ φια απηά ηα ρξφληα.

3.2. Αλάιπζε ησλ Μλεκείσλ ηνπ Ηξαθιείνπ αλά πεξίνδν

ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα αζρνιεζνχκε κε ηα Μλεκεία ηεο πφιεο ηνπ
Ζξαθιείνπ, αθνχ πάλσ ζε απηά ζα ζηεξηρηνχλ νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα
λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ έλλνηα ηνπ παξειζφληνο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα
επηιεγκέλα Μλεκεία ηνπ Ζξαθιείνπ, γηα λα δείμνπκε ηηο έλλνηεο ηεο ζπλέρεηαο θαη
ηεο αιιαγήο, θαη ζε απηφ ζα βνεζήζεη ε ρξήζε βνεζεηηθψλ ζεκαηηθψλ (φπσο θηήξηα
θαη ελδπκαζία) ζε ζρέζε κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα εμεηάδνπκε θάζε θνξά.
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Μηλσηθή Δπνρή

Σα κηλσηθά ρξφληα, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, απνηέιεζαλ ηελ επνρή εθείλε,
θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ζπνπδαία Μλεκεία θαη έξγα ηέρλεο ζε νιφθιεξν
ηνλ θφζκν, κε πνιιά λα ζψδνληαη αθφκε θαη ζήκεξα. Σν αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ77
απνηειεί ην πην εληππσζηαθφ θαη κεγαιχηεξν αλάθηνξν απφ ηα ππφινηπα ηεο Κξήηεο,
θαζψο απνηειείηαη απφ 1.500 δσκάηηα θαη ην νπνίν εθηείλεηαη ζε κηα πεξηνρή 22
ζηξεκκάησλ, ζε απφζηαζε 4 ρηιηφκεηξα απφ ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ θαη κε
πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 80.000 θαηνίθνπο78. Σν αλάθηνξν είρε πνιιά επίπεδα, 3-5
παηψκαηα, εξγαζηήξηα θαη απνζήθεο, απιέο, ζθάιεο, βεξάληεο θαη εμψζηεο. Δπίζεο,
έμσ απφ ην παιάηη ππήξραλ κεγάινη θήπνη κε πνιιά ινπινχδηα. Σν θεληξηθφ
πξφζσπν ηνπ κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ απνηειεί ν Μίλσαο, ν νπνίνο θαηνηθνχζε ζην
παιάηη ηνπ ζηελ Κλσζφ θαη ζπγθέληξσλε πάλσ ηνπ φιεο ηηο εμνπζίεο, θαζψο εθηφο
απφ βαζηιηάο ήηαλ παξάιιεια πνιηηηθφο, ζηξαηησηηθφο, δηθαζηηθφο θαη ζξεζθεπηηθφο
άξρνληαο Σν πξφζσπν ηνπ Μίλσα, έδσζε ηελ ηδέα ζηνλ Έβαλο λα νλνκάζεη ηελ
πεξίνδν απηή «κηλσηθή» θαη ηνλ πνιηηηζκφ «κηλσηθφ».79.
Ηδηαίηεξε κλεία ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζηελ δσγξαθηθή κέζα απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο
θαη ηηο αγγεηνγξαθίεο πνπ αλαπαξηζηνχλ ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ
Μηλσηηψλ, φπσο ήηαλ ηα ηαπξνθαζάςηα, απεηθνληζκέλα κε έληνλα θαη αλεμίηεια
ρξψκαηα. Όζν γηα ηελ αξρηηεθηνληθή, απηφ καο ην καξηπξνχλ ηα επηβιεηηθά
αλάθηνξα φρη κφλν ηεο Κλσζνχ αιιά θαη ηεο Εάθξνπ, ησλ Μαιίσλ θαη ηεο Φαηζηνχ.
Όια ηα θαηάινηπα ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο πνπ ζψδνληαη κέρξη ζήκεξα, θαλεξψλνπλ
φηη ηα Μλεκεία απηά, αλ θαη έρνπλ ππνζηεί πνιιέο αιιαγέο κε ηελ πάξνδν ησλ
αηψλσλ, εληνχηνηο, ζπλερίδνπλ λα «ζηέθνληαη φξζηα» θαη λα καο ζπκίδνπλ ηελ αμία
ηνπο.
Απφ ηελ κειέηε ηεο Μηλσηθήο Δπνρήο, ηα παηδηά ζα γλσξίζνπλ ην αλάθηνξν ηεο
Κλσζνχ θαη ζα κπνξέζνπλ λα ην αλαπαξαζηήζνπλ κέζα απφ θαηαζθεπέο
πξνζαξκνζκέλεο γηα ηελ ειηθία ηνπο. Δπίζεο, ζα γλσξίζνπλ θαη ζα κάζνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελδπκαζία ηεο επνρήο, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηηο
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Δηθφλα 1 (παξάξηεκα, ζει. 85 )
Παπαδεκεηξίνπ, φ.π., ζει.17.
79
. Γηαινπξάθε, Η Μηλσηθή Κξήηε καο (Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 2004), ζει.
50-51.
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ηνηρνγξαθίεο ηνπ αλαθηφξνπ (νη γαιάδηεο θπξίεο)80 θαη ζηα εθζέκαηα ηνπ
Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ ηνπ Ζξαθιείνπ (ην αγαικαηίδην ηεο ζεάο ησλ φθεσλ)81.



Δλεηνθξαηία

Ζ Λφηδηα82 ήηαλ έλα δηψξνθν θηήξην83, θηηζκέλν κε δχν δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο,
ηνλ ησληθφ γηα ηνλ φξνθν θαη ηνλ δσξηθφ γηα ην ηζφγεην θαη κε αλνηθηή ζηνά ζην
ηζφγεην. Απνηεινχζε ηε ιέζρε ησλ Βελεηψλ επγελψλ ηνπ Υάλδαθα θαη απφ ηνπο
εμψζηεο ηεο, αλαθνίλσλαλ νη θήξπθεο ηεο επνρήο, ηα δηαηάγκαηα ηεο εμνπζίαο, θαη ν
δνχθαο παξαθνινπζνχζε ηηο ιηηαλείεο θαη ηηο παξειάζεηο.
Ο Υάλδαθαο είρε κεγάιν πξφβιεκα χδξεπζεο, γη’ απηφ θαη νη Βελεηνί
θαηαζθεχαζαλ πνιιέο δεμακελέο πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα. Απφ ηνλ 16ν
αηψλα θαη κεηά, δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηέο θαη φκνξθα δηαθνζκεκέλεο θξήλεο84, κε
πην ζεκαληηθέο ηελ θξήλε Μπέκπν85 θαη ηελ θξήλε Μνξνδίλη86. Ζ θξήλε Μπέκπν
ήηαλ ε πξψηε θξήλε πνπ έθεξε ην λεξφ ζην Υάλδαθα θαη ρηίζηεθε ην δηάζηεκα 15521554. Ζ θξήλε Μπέκπν, βξίζθεηαη ζην Βαιηδέ Σδακί, ηε ζεκεξηλή πιαηεία
Κνξλάξνπ, θαη πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο, έρεη νηθνδνκεζεί εμ
νινθιήξνπ απφ άζπξν κάξκαξν κε ζηνιίδη ηεο, έλα αθέθαιν άγαικα ζηε κέζε
αθξηβψο. Ζ θξήλε Μνξνδίλη, ηελ νπνία νλνκάδνπκε ζήκεξα «Ληνληάξηα» θαη
βξίζθεηαη ζηελ νκψλπκε πιαηεία, εγθαηληάζηεθε ην 1628 θαη ρηίζηεθε απφ ηνλ
γεληθφ πξνβιεπηή Francesco Morosini, θέξλνληαο ην λεξφ απφ ηνπο πξφπνδεο ηνπ
φξνπο Γηνχρηα, κέζα απφ εηδηθνχο αγσγνχο, ζηελ θξήλε. Έρεη νθηψ ινβνχο γηα λα
κπνξνχλ πνιινί άλζξσπνη ηαπηφρξνλα λα παίξλνπλ λεξφ θαη νη παξαζηάζεηο ηεο
απεηθνλίδνπλ ζέκαηα παξκέλα απφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη θπξίσο ηνλ
ζαιαζζηλφ θφζκν.
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Δηθφλα 2 (παξάξηεκα, ζει. 85 )
Δηθφλα 3 (παξάξηεκα, ζει. 86)
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Υ. Σδνκπαλάθε, Θαιαζζηλή Τξηινγία ηνπ Φάλδαθα. Τν ιηκάλη- Τα Νεώξηα- Τν
θξνύξην ζηε ζάιαζζα (Κνύιεο) (Ζξάθιεην: Σππνθξέηα, 1997), ζει. 31.
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Δηθφλα 4 (θσηνγξαθία Μ. Μαζηνπδάθε).
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Σδνκπαλάθε (1997), φ.π., ζει. 32-33.
85
Δηθφλα 5 (παξάξηεκα, ζει. 87 )
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Δηθφλα 6 (παξάξηεκα, ζει.87 )
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Σα Δλεηηθά ηείρε87 απαζρφιεζαλ πνιιά ρξφληα ηελ ηνπηθή δηνίθεζε, θαζψο
ηα ηείρε88 ρξνλνινγνχληαλ απφ ηνλ 9ν αηψλα, φηαλ νη Άξαβεο θαηέθηεζαλ ηελ Κξήηε,
θαη επέιεμαλ ην ζεκεξηλφ Ζξάθιεην γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο πξσηεχνπζα.
Τπέζηεζαλ κεγάιεο δεκηέο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ επηδξνκψλ απφ ηνπο Βπδαληηλνχο,
θαη έηζη ήηαλ αδχλαην λα κεηαηξαπνχλ ζε νρπξσκαηηθά έξγα πνπ ζα ελέπλεαλ
εκπηζηνζχλε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Υάλδαθα θαη ζα άληεραλ ζε ελδερφκελεο επηζέζεηο.
Έηζη, έπεηηα απφ πνιιά ρξφληα πξνζπάζεηαο , ζηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο δεθαεηίαο ηνπ
17νπ αηψλα, ζθιεξήο δνπιεηάο θαη πνιιψλ ρξεκάησλ, ην βαζηθφ κέξνο ησλ ηεηρψλ
είρε επηζθεπαζηεί. Σν έξγν απηφ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί, ρξεηάζηεθε ηελ
νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηεο Βελεηίαο αιιά θαη ηα ρξήκαηα ηνπ ηακείνπ ηεο Κξήηεο
κε ηελ εξγαζία πνιιψλ κεραληθψλ, ηερληθψλ θαη εξγαηψλ.
Ο Κνχιεο89, πνπ βξίζθεηαη ζην ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ, ην επηβιεηηθφ απηφ
θξνχξην90, θηίζηεθε απφ ηνπο Βελεηνχο ηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ 16νπ αηψλα θαη φξηδε
ηελ είζνδν ηνπ παιαηνχ ιηκαληνχ ηνπ Υάλδαθα, απνηειψληαο ηελ αξρή ηνπ
νρπξψκαηνο ηεο πφιεο. Ζ ιέμε Κνχιεο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηνχξθηθε νλνκαζία SuKulesi, ζπλψλπκν ηεο βίαο θαη ηεο αγξηφηεηαο ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο γηα ηνπο
Κξήηεο επαλαζηάηεο. ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ν Κνχιεο απνηέιεζε ην κέξνο
φπνπ θπιαθίδνληαλ θαη βαζαλίδνληαλ νη Κξεηηθνί επαλαζηάηεο. Ο Κνχιεο, φπσο ηα
ζεκπίιηα θαη ηα ηείρε, αληηζηέθνληαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαη εμαθνινπζνχλ
αθφκα θαη ζήκεξα λα ππάξρνπλ θαη λα καο ζπκίδνπλ ηα ρξφληα εθείλα πνπ ηα
δεκηνχξγεζαλ.
ήκεξα, ζηε Λφηδηα ζηεγάδεηαη ην δεκαξρείν ηεο πφιεο θαη βξίζθεηαη ζην
θέληξν ηνπ Ζξαθιείνπ, κε θφζκν λα ηελ επηζθέπηεηαη θαζεκεξηλά, πξνθεηκέλνπ λα
εμππεξεηεζεί. Ο Κνχιεο δε, απνηειεί έλα Κάζηξν-θφζκεκα γηα ην Ζξάθιεην κε
δηάθνξεο εθζέζεηο λα ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηφ θαη κε πιήζνο θφζκνπ λα ην
επηζθέπηεηαη ηα θαινθαηξηλά βξάδηα θαηά ηνλ πεξίπαηφ ηνπ ζην ιηκάλη ηεο πφιεο.
Απφ ηα παξαπάλσ ζεκαληηθά κλεκεία ηεο επνρήο απηήο, καο ελδηαθέξεη νη
καζεηέο κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πεξηγξάςνπκε παξαθάησ, λα
θαηαιάβνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο επνρήο, λα κάζνπλ ηε ιέμε «θξήλεο», λα κπνξνχλ
87

Υ. Σδνκπαλάθε, «Κάζηξν-Υάλδαθαο: Ζ πφιε θαη ηα ηείρε», ζην: . Καλάθε (επηκ),
Ο Μίηνο ηεο Αξηάδλεο-Ξεηπιίγνληαο ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο ηνπ Ηξαθιείνπ (Ζξάθιεην:
Ζξάθιεηα Πξσηνβνπιία Αλεμάξηεηε Γεκνηηθή Κίλεζε, 2000), ζει. 130-143.
88
Δηθφλα 7 (παξάξηεκα, ζει.88 )
89
Σδνκπαλάθε (1997), φ.π., ζει.53.
90
Δηθφλα 8 (παξάξηεκα, ζει. 88 )
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λα ηηο αλαγλσξίζνπλ , φπσο επίζεο λα γλσξίζνπλ ηε Λφηδηα θαη ηνλ Κνχιε θαη ηε
ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ επνρή ηνπο, αιιά θαη ζήκεξα, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα έρνπλ ζρέζε φρη κφλν κε ηα ίδηα ηα Μλεκεία, αιιά θαη
κε ηελ ελδπκαζία ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο εθείλεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε έλλνηα ηνπ παξειζφληνο θαη νη έλλνηεο ηεο ζπλέρεηαο θαη
ηεο αιιαγήο.


Σνπξθνθξαηία:
Ζ πιαηεία Κνξλάξνπ91 ή «Βαιληέ Σδακί», φπσο ηε ιέλε θαζεκεξηλά νη

θάηνηθνη ηνπ Ζξαθιείνπ, βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Έβαλο θαη Αβέξσθ. ηελ
πιαηεία Κνξλάξνπ κπνξεί λα θηάζεη θάπνηνο κέζα απφ ηελ θεληξηθή αγνξά ηνπ
Ζξαθιείνπ (νδφο 1866) απφ ηα Ληνληάξηα θαη ην Μετληάλη. Ζ πιαηεία Κνξλάξνπ
πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ θξεηηθφ πνηεηή Βηηζέληδν Κνξλάξν92 (1553-1613 ή
1614), βαζηθφ εθπξφζσπν ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο, ν νπνίνο είρε θαηαγσγή απφ ηε
εηεία, κεγάισζε ζην Υάλδαθα θαη παληξεχηεθε ζην Κάζηξν (Ζξάθιεην). Σν έξγν
ηνπ γξάθηεθε ηνλ ηειεπηαίν αηψλα ηεο Δλεηνθξαηίαο (1569-1669).
Ολνκάζηεθε «Βαιληέ Σδακί93» γηαηί ζηελ επνρή ηεο Δλεηνθξαηίαο θηίζηεθε ν
Ναφο ηνπ σηήξνο (San Salvatore), ν νπνίνο κεηαηξάπεθε ζε ηδακί ζηα ρξφληα ηεο
Σνπξθνθξαηίαο, παίξλνληαο ην φλνκα ηεο κεηέξαο ηνπ νπιηάλνπ, Βαιηδέ. Ο λαφο
απηφο γθξεκίζηεθε ζηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο (1967-1974), δίλνληαο ηε ζέζε ηνπ ζε
λέα θηήξηα. ην ηνπξθνθξαηνχκελν Ζξάθιεην, ε πιαηεία Κνξλάξνπ ήηαλ ρψξνο
φπνπ καδεχνληαλ νη κνπζνπικάλνη θάηνηθνη θαη πεξλνχζαλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο,
γηαηί ππήξραλ θαθελεία κε λαξγηιέδεο. ήκεξα, ζην θέληξν ηεο πιαηείαο Κνξλάξνπ
βξίζθεηαη ην πην θαιφγνπζην ζεκπίιη πνπ έθηηζαλ νη Σνχξθνη. Σα ζεκπίιηα94 ήηαλ
δεκφζηεο θξήλεο ή βξχζεο - πεξίπηεξα ζηελ άθξε θεληξηθψλ δξφκσλ πνπ πξφζθεξαλ
αθηινθεξδψο λεξφ ζηνπο πεξαζηηθνχο. Αλ ζηε ζεκεξηλή επνρή ην λα βξεη θάπνηνο
λεξφ λα πηεη ζεσξείηαη εχθνιε ππφζεζε, ζηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο ήηαλ πνιχ
δχζθνιν, θαζψο ην ηξερνχκελν λεξφ δελ ήηαλ εχθνιε ππφζεζε ζηνλ Υάλδαθα.
91

Δηθφλα 9 (παξάξηεκα, ζει. 89 )
Α. . Δπαγγειάηνο, Πξνο ηελ αιήζεηα γηα ηνλ Βηηζέληδν Κνξλάξν. Πνηνο ήηαλ ν
πνηεηήο ηνπ ‘Δξσηόθξηηνπ’; (Αζήλα: Δθδφζεηο Κάθηνο, 1985), ζει.11.
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‘ Σα ηδακηά,’ Γήκνο Ζξαθιείνπ. Μηα πφιε, κηα ηζηνξία,
http://history.heraklion.gr/hp.php?id=1801&sid=2506&level=3&on=0
94
«Φηιαλζξσπηθή θξήλε πιαηείαο Κνξλάξνπ», Γήκνο Ζξαθιείνπ. Μηα πφιε, κηα
ηζηνξία, http://history.heraklion.gr/sig.php?id=769
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πλήζσο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ησλ θξελψλ θαη ησλ ζεκπηιηψλ, ήηαλ
ππεχζπλνο θάπνηνο πινχζηνο πνιίηεο, ν νπνίνο δηέζεηε ηα ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ απηά
λα

θηηζηνχλ θαη λα ζπληεξνχληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σν ζεκπίιη ηεο

πιαηείαο Κνξλάξνπ, ην κνλαδηθφ πνπ δηαζψδεηαη ζήκεξα, είλαη έλα θπθιηθφ θηήξην
κε θαγθεισηά παξάζπξα ηξηγχξσ, πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Υαηδή Ηκπξαρίκ
Αγά, δίπια ζηελ ελεηηθή θξήλε Μπέκπν, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ.
ήκεξα, έρεη κεηαηξαπεί ζε παξαδνζηαθφ θαθελείν, πηζαλφλ κε παξφκνηα
ρξήζε πνπ είρε θαη ζηελ Σνπξθνθξαηία δειαδή λα πξνζειθχεη πεξαζηηθνχο θαη
ηνπξίζηεο θαη λα καο δειψλεη φηη παξά ηηο αιιαγέο πνπ έρεη ππνζηεί, εμαθνινπζεί λα
δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο. Μέζα απφ φζα ζα
πξνηείλνπκε παξαθάησ, ζέινπκε λα εζηηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα ησλ Μλεκείσλ απηψλ
απφ ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο, φπσο είλαη ηα ζεκπίιηα, αιιά θαη ζηελ αιιαγή
πνπ αληαλαθιάηαη κέζσ απηψλ.



ήκεξα, 2016.

ηελ πιαηεία Διεπζεξίαο, ζην θέληξν ηνπ Ζξαθιείνπ, δεζπφδεη ην άγαικα ηνπ
Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ95 απφ ην 1963, ρξνλνινγία πνπ έγηλαλ ηα απνθαιππηήξηά ηνπ.
Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο96 ήηαλ ν Έιιελαο πνιηηηθφο πνπ δηεηέιεζε πξσζππνπξγφο
ηεο Κξήηεο θαη επηά θνξέο πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο (Μάηνο 1910-Οθηψβξηνο
1910-Ννέκβξηνο 1910- Μάξηηνο 1912-Μάηνο 1915-Αχγνπζηνο 1932-Ηαλνπάξηνο
1933).
ην θέληξν ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο, δεζπφδεη επίζεο, ην άγαικα ηνπ άγλσζηνπ
ζηξαηηψηε97, έξγν επίζεο ηνπ 20νχ αηψλα. Δδψ, ζηηο εζληθέο επεηείνπο θαη ζηε κάρε
ηεο Κξήηεο, νη αξρέο ηνπ δήκνπ Ζξαθιείνπ θαηαζέηνπλ ζηεθάλη, απνδίδνληαο ηηκή
ζε απηνχο πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο γηα ηελ ειεπζεξία.
Δίλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη ηα παξαπάλσ αγάικαηα πνπ
ππάξρνπλ ζηηο κέξεο καο, δεκηνπξγήζεθαλ ηνλ 20φ αηψλα γηα λα ηηκήζνπλ πξφζσπα
γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο, ηελ Κξήηε θαη ππάξρνπλ αθφκε
γηα λα ζπκίδνπλ ζηηο επφκελεο γεληέο ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ηεο ηζηνξίαο ηνπο.
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Δηθφλα 10 (παξάξηεκα, ζει. 89)
Βεληδέινο, Διεπζέξηνο, ζην: Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο – Larousse - Britannica,
ηφκ. 14 (Αζήλα: Πάππξνο), ζει.62-62.
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Δηθφλα 11 (παξάξηεκα, ζει. 90).
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Απφ φια ηα παξαπάλσ πνπ αλαθέξακε, γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο, παξαηεξνχκε φηη ε
εμέιημε ζηα θηήξηα είλαη ζεκαληηθή, ηφζν ζηα πιηθά θαηαζθεπήο φζν θαη ζηε κνξθή
θαη ηε κέζνδν πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζπγθξίλνπκε ην αλάθηνξν
ηεο Κλσζζνχ κε ηε Λφηδηα, ζα δνχκε φηη ε ρξήζε ησλ πιηθψλ είλαη δηαθνξεηηθή ,
φπσο επίζεο θαη ε ηερληθή. Αλάινγε εμέιημε παξαηεξνχκε θαη ζηελ ελδπκαζία. Με
δηαθνξεηηθφ ηξφπν ληχλνληαλ π.ρ. ζηελ Μηλσηθή επνρή θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν
ζηελ Σνπξθνθξαηία ή ζηελ Δλεηνθξαηία. Γηα λα είκαζηε πην ζπγθεθξηκέλνη, θαηά ηελ
Σνπξθνθξαηία, ζα ιέγακε φηη δελ ππήξμε εμέιημε ιφγσ ηελ ζπλζεθψλ πνπ
επηθξαηνχζαλ ζην λεζί, θάηη φκσο πνπ άιιαμε κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 1897
φπνπ κε ηε ζπλδξνκή ηεο Γαιιίαο-Ρσζίαο-Ηηαιίαο, δφζεθε ηέινο ζηελ Οζσκαληθή
θπξηαξρία θαη έηζη ε εμέιημε ζπλερίζηεθε.

39

Κεθάιαην Σέηαξην
4. Η κέζνδνο project
Έρεη παξαηεξεζεί ζε πνιιά δεκνηηθά ζρνιεία ζηε ρψξα καο φηη ε δηδαζθαιία
ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, εμαθνινπζεί αθφκε θαη ζήκεξα λα βαζίδεηαη ζηνλ
παξαδνζηαθφ ηξφπν πνπ εθαξκνδφηαλ πξηλ πνιιά ρξφληα θαη ζηεξίδεηαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζηε ρξήζε ηνπ πίλαθα, ζηελ
πξνθνξηθή εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ απφ ηνλ δάζθαιν, ζηελ θπξηαξρία ηνπ θαηά
ηελ «παξάδνζε ηνπ λένπ καζήκαηνο». Αλ θαη ε αλαζεψξεζε ησλ βηβιίσλ ηνπ
δεκνηηθνχ ην 2006 έγηλε γηα λα πξνσζεζεί ε κάζεζε πνπ έρεη επίθεληξν ην καζεηή,
σζηφζν ζήκεξα, ν δάζθαινο εμαθνινπζεί αθφκε λα είλαη ν πξσηαγσληζηήο ζηελ
ηάμε, παξαδίδνληαο ηζηνξία κε αθεγεκαηηθφ ηξφπν θαη δίλνληαο έκθαζε ζηα
γεγνλφηα. Όπσο αλαθέξεη ν Υξπζαθίδεο98, απηφ κπνξεί πνιχ εχθνια λα ην
δηαπηζηψζεη θάπνηνο, αλ ζηαζεί έμσ απφ κία ζρνιηθή ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. Σφηε ζα παξαηεξήζεη φηη ν ρξφλνο νκηιίαο ηνπ
δαζθάινπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ην ρξφλν νκηιίαο ησλ καζεηψλ θαη κάιηζηα ζα
δηαπηζηψζεη φηη κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηψλ δελ ππάξρεη νπζηαζηηθφο θαη
επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο, αιιά αληίζεηα νη καζεηέο είλαη παζεηηθνί δέθηεο ηνπ
ιφγνπ ηνπ δαζθάινπ.
Όπσο έρεη γξάςεη ε Δηξήλε Νάθνπ99, «ε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο , πνπ παξέρεη ζηα παηδηά ζπκππθλσκέλεο, ζηεγαλέο θαη
απινπζηεπηηθέο εθδνρέο ηεο ‘αληηθεηκεληθήο’ αθαδεκατθήο ηζηνξίαο, θιεηζηέο
ηζηνξίεο αζθπθηηθά ζπλδεδεκέλεο κε έλα απφκαθξν θαη ρξνλνινγηθά δηαηεηαγκέλν
εζληθφ παξειζφλ, πξνο πηζηή αλαπαξαγσγή θαη ζπζζψξεπζε, παξαθάκπηεη ηελ
ηζηνξηθή δηαδηθαζία θαη απνθιείεη ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο θαη
ηελ απνδνρή ελαιιαθηηθψλ, ζπλερψο αλαζεσξνχκελσλ ηζηνξηθψλ εξκελεηψλ».
Αληίζεηα, ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία πξνηείλεη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, φπνπ
πεξηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νη καζεηέο απνθηνχλ ελεξγεηηθφ ξφιν
κέζα απφ κία πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, ηηο νπνίεο εθηεινχλ νκαδηθά θαη ζχκθσλα
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κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαζελφο. Σα βηψκαηα θαη νη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο θαη
επηινγέο ηνπ θάζε παηδηνχ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν θαη απηά θαζνξίδνπλ ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, ιέλε ηε γλψκε ηνπο
ειεχζεξα, αιιειεπηδξνχλ φρη κφλν αλακεηαμχ ηνπο αιιά θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ
ίδην ηνλ δάζθαιν, ν νπνίνο αληηκεησπίδεηαη θαη ζπκκεηέρεη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα
παηδηά. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ηηο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε
βησκαηηθή-επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία100, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηηο έλλνηεο «βίσκα
θαη επηθνηλσλία» πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο
φξνο απηφο, ζχκθσλα κε ηνλ Υξπζαθίδε101, ηαπηίδεηαη κε ηε κέζνδν project102, ε
νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο αλάγθεο, ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ
παηδηψλ θαη ηηο απνξίεο πνπ έρνπλ γχξσ απφ δηάθνξα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ
θαη ζέινπλ λα βξνπλ απαληήζεηο, κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ παηδνθεληξηθφ
ραξαθηήξα θαη πνπ φια ηα παηδηά έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ ζπκκεηνρήο ρσξίο δηαθξίζεηο.
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί έλα project, ρξεηάδεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ
αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πνιιέο απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα
γίλνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (βηβιηνζήθεο, κνπζεία, πάξθα, εξγνζηάζηα θηι.)
γχξσ απφ ην ζέκα ην νπνίν έρεη επηιεγεί κε ζπλεξγαηηθφ ηξφπν απφ φια ηα παηδηά.
Πην ζπγθεθξηκέλα103 , ν γεληθφο ζθνπφο ελφο project είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο
γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο, αμίεο, αηζζήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα. Θέινληαο λα ην
εμεγήζνπκε θαιχηεξα, ζηηο γλψζεηο πεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο νη θαηλνχξηεο
πιεξνθνξίεο θαη έλλνηεο πνπ ζα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο γηα ην ζέκα, ελψ ζηηο
δεμηφηεηεο αλήθεη ε ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα επηηχρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν
επηζπκεηφ απνηέιεζκα κέζα απφ ηε κάζεζε θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε πνπ ζα
πξνζθέξνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα γίλνπλ. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα
είλαη δξαζηεξηφηεηεο κέηξεζεο, αλάγλσζεο, γξαθήο, αλαγλψξηζεο ήρσλ θαη εηθφλσλ,
δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. ηηο ζηάζεηο
– αμίεο αλήθνπλ ε φξεμε γηα λέα γλψζε θαη ε εμεξεχλεζε λέσλ ηξφπσλ κάζεζεο, ε
ζπλεξγαζία κε ηα άιια παηδηά γηα λα βξνπλ ιχζεσλ θαη ε επηζπκία γηα έλα
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ραξνχκελν θαη δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ. Σέινο, ζηα αηζζήκαηα – ζπλαηζζήκαηα
πεξηιακβάλνληαη ε ραξά, ε αζθάιεηα, ε πεξηέξγεηα γηα ην θαηλνχξην, ε επζχλε θαη ε
απηνεθηίκεζε.
Ζ κέζνδνο project104 απνηειεί ηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία πνπ είλαη ηδηαίηεξα
σθέιηκε θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο φρη κφλν ιφγσ ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ πνπ πεξηιακβάλεη δηεπξπκέλεο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο, αιιά θαη ιφγσ ηεο δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο πνπ δηαδξακαηίδεηαη
ζηελ ειηθία απηή θαη πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηε κεηέπεηηα γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Υξπζαθίδε105, ε κέζνδνο project είλαη εμίζνπ
σθέιηκε θαη απνηειεζκαηηθή θαη γηα ηηο κεγαιχηεξεο βαζκίδεο ηνπ ειιεληθνχ
ζρνιείνπ.
ην Γεκνηηθφ, ηδηαίηεξα ζηηο πξσηνζρνιηθέο ηάμεηο, νη ιφγνη χπαξμεο απηήο
ηεο κεζφδνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη ηδηαίηεξα απφ απηνχο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη γη’
απηφ αθξηβψο θαη εληάζζεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα απηψλ ησλ ηάμεσλ. Απηφ
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ «Δπέιηθηε Εψλε Γηαζεκαηηθψλ θαη Γεκηνπξγηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ106» , ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μειίλα». Απηφ ην πξφγξακκα
δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Οιπκπηαθήο Ηδέαο κέζα απφ ην κάζεκα ηεο
Οιπκπηαθήο Παηδείαο, ην νπνίν πεξηιάκβαλε ζέκαηα απφ ηελ Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε, ηελ Αγσγή Τγείαο, ηε Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή, ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη
άιιεο γλσζηηθέο πεξηνρέο. Με βάζε ηελ παξαπάλσ ππνπξγηθή απφθαζε, νη ψξεο ηεο
Δπέιηθηεο δψλεο θαηαλέκνληαη εβδνκαδηαίσο ζε 4 ψξεο γηα ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε, ζε 3
ψξεο γηα ηελ Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε θαη ζε 2 ψξεο γηα ηελ Δ΄ θαη η΄ ηάμε. Δπηπιένλ,
αλαθέξεηαη φηη ζηα πιαίζηα ηεο Δπέιηθηεο δψλεο εληάζζνληαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο σο
δηδαθηηθή κέζνδνο, δειαδή ηα project πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, ψζηε νη καζεηέο λα
εμνηθεησζνχλ κε ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηα ζηάδηα εθπφλεζεο κηαο εξγαζίαο.
Δπίζεο, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ project πινπνηείηαη ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, κέζα απφ ηα πξναηξεηηθά Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ (Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αγσγή Τγείαο, Πνιηηηζηηθά Θέκαηα)
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν ζηα ζρνιεία θαη κέζα απφ ηα νπνία
εθαξκφδνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ έλα project.
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ε φ,ηη αθνξά ηε δνκή ηνπ project, ζα ιέγακε φηη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο107.
Ζ πξψηε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ αθεηεξία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο, ε δεχηεξε
θάζε ηελ εμέιημε ηνπ ζέκαηνο κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ηξίηε θάζε ηελ
νινθιήξσζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ project. Ζ έλαξμή ηνπ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ είηε απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ην ζέκα ηνπ λα
ελδηαθέξεη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη λα κελ είλαη απιά κία επηινγή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ.
Οη Helm θαη Katz108 αλαθέξνπλ ηελ πξψηε θάζε ηνπ project, σο ην
«μεθίλεκα» ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε ηα παηδηά γχξσ απφ
δηάθνξα ζέκαηα θαη αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ηνπο επηιέγεηαη απηφ κε ην νπνίν ζα
αζρνιεζνχλ. Ζ νκάδα ησλ παηδηψλ κνηξάδεηαη ηηο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο γχξσ απφ
απηφ ην ζέκα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ δεκηνπξγείηαη έλα θαηάινγνο κε ηα
εξσηήκαηα πνπ έθαλαλ ηα παηδηά ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηνλ θνξκφ ηεο έξεπλάο
ηνπο.
Ζ δεχηεξε θάζε109 απνηειεί ην ζηάδην εθείλν, φπνπ νη καζεηέο πξνζπαζνχλ
λα βξνπλ ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά ηνπο. Γηα λα κπνξέζνπλ λα ην θάλνπλ απηφ,
ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια γηα ηελ έξεπλα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ
θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμνπλ. Ο θαηάινγνο κε ηα εξσηήκαηα
εκπινπηίδεηαη είηε κε λέεο ζθέςεηο, είηε κε ζρεδηαγξάκκαηα θαη εηθφλεο, ψζηε λα
βνεζεζνχλ πεξηζζφηεξν νη κηθξνί εξεπλεηέο, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα ζρεδηαζηεί
κία πηζαλή εθπαηδεπηηθή επίζθεςε. ε απηή ηε θάζε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εάλ
ην επηζπκνχλ θαη νη ίδηνη νη γνλείο νη νπνίνη, αθνχ ελεκεξσζνχλ γηα ην εμεηαδφκελν
ζέκα, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.
Σέινο, ζηελ ηξίηε θάζε110, αθνχ ην ζέκα θάλεη ηνλ θχθιν ηνπ κέζα απφ φζα
πξνεγήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε θάζε, θαηαιήγνπκε ζηελ νινθιήξσζή ηνπ. Οη
καζεηέο επηιέγνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έκαζαλ θαη ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα κάζνπλ
θαη νη ππφινηπνη καζεηέο, κε ην λα ηνπο ηα παξνπζηάζνπλ θαη λα θάλνπλ έλαλ
απνινγηζκφ γηα φζα βίσζαλ θαη έκαζαλ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ project κπνξεί λα
επηζθξαγηζηεί είηε κε κία αλνηρηή έθζεζε γηα ην ππφινηπν ζρνιείν κε ηα έξγα ησλ
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παηδηψλ, είηε κε ηε ζπγγξαθή θάπνηνπ βηβιίνπ γχξσ απφ ζέκα, είηε κε θάπνην
ζεαηξηθφ δξψκελν, αιιά απηφ είλαη θάηη πνπ ζα ην απνθαζίζνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο.
Απφξξνηα φζσλ αλαθέξζεζαλ είλαη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε κέζνδνο
project

111

, ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή φηη ε κάζεζε κέζα απφ ηε δξάζε είλαη πνιχ

ζεκαληηθή θαη φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ε επαλεμέηαζε ηδεψλ θαη
πξάμεσλ, απνηειεί ηελ αξρή γηα λα θαηαλνήζεη ην παηδί ηα ζέκαηα θαη ηε ιεηηνπξγία
ηνπο, φπσο επίζεο λα γλσξίζεη θαη λα κάζεη πεξηζζφηεξα.

111

Helm & Katz, φ.π., ζει. 3-4.
44

Κεθάιαην Πέκπην
5. ελάξηα δηδαζθαιίαο –Δλδεηθηηθέο πξνηάζεηο

Όπσο είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην project απνηειεί ηελ
αλαιπηηθή επεμεξγαζία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο πνπ ζα επηιέμνπλ ηα ίδηα ηα
παηδηά δείρλνληαο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ψζηε λα ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ απηά θαη
φξεμε γηα έξεπλα. Απηφ δελ απνθιείεη βέβαηα ην ζέκα λα απνθαζηζηεί θαη απφ θνηλνχ
κε ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη φινη καδί λα νξγαλψζνπλ ηελ πνξεία επεμεξγαζίαο
ηνπ. Έηζη, παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηηο ηξεηο θάζεηο ηνπ project, κε
βάζε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεπφκαζηε. ε απηφ ην ζεκείν ζα
ρξεηαζηεί λα εμεγήζνπκε φηη απηφ ην ζρέδην εξγαζίαο πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηα
επφκελα θεθάιαηα, δελ έρεη πινπνηεζεί, απιά απνηειεί πξφηαζε. Ο ιφγνο είλαη φηη
θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο πέξπζη, είρα αλαιάβεη ηελ Δ’ ηάμε
Γεκνηηθνχ ζην 32ν Γεκ. ρ. Ζξαθιείνπ, ελψ ε εξγαζία αθνξά καζεηέο
πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο θαη θέηνο έρσ απνζπαζηεί ζηελ Πξσηνβάζκηα Γηεχζπλζε
Ζξαθιείνπ.
Γηα λα κειεηήζνπκε ηα Μλεκεία ηνπ Ζξαθιείνπ, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα
παηδηά ηελ έλλνηα ηνπ παξειζφληνο, ζα ζηεξηρηνχκε πάλσ ζε δχν άμνλεο
επεμεξγαζίαο, φπσο θαηαγξάθνληαη ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ : α) ηελ ελδπκαζία θαη
β) ηα θηήξηα. Ζ ινγηθή γηα ηελ επηινγή απηψλ ησλ δχν αμφλσλ είλαη ζην φηη
απνηεινχλ νηθείεο ελφηεηεο γηα ηα παηδηά κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ην
ζρνιείν θαη είλαη ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα ηα δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα ηα
επεμεξγαζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ην παξειζφλ.
Ο γεληθνί ζηφρνη ηνπ project, πνπ ζα παξνπζηάζνπκε παξαθάησ, είλαη:


Να γλσξίζνπλ νη κηθξνί καζεηέο ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο κέζα απφ ηα
Μλεκεία ηνπ Ζξαθιείνπ.



Να θαηαλνήζνπλ θαη λα εκπεδψζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «παξειζφλ».



Να αγαπήζνπλ ηνλ ηφπν ηνπο.



Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν άλζξσπνο έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ δεκηνπξγία θαη εμέιημε ηεο Ηζηνξίαο.
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Να παξαηεξήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζε
πξάγκαηα θαη αλζξψπνπο κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ112.



Να θαηαλνήζνπλ ηε ρξνληθή ζεηξά δηάθνξσλ εηθφλσλ πνπ αλαπαξηζηνχλ
ρξνληθέο αιιά θαη ηζηνξηθέο έλλνηεο (Μηλσηθή Κξήηε, Δλεηνθξαηία,
Σνπξθνθξαηία, ήκεξα).



Να επηζθεθηνχλ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη Μλεκεία ηεο πφιεο ηνπο, ψζηε
λα εληζρπζεί ε πξνζσπηθή, ε θνηλσληθή αιιά θαη ε εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα.



Να θαιιηεξγεζεί ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε κέζα απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζα
παξαηεξήζνπλ ζηα κλεκεία θαη ζηνπο αλζξψπνπο113.



Να ζπλδέζνπλ απηά πνπ ζα κάζνπλ κε απηά πνπ ήδε μέξνπλ.



Να δπλακσζεί ν ηνπηθηζκφο, κε ηελ ζεηηθή έλλνηα, θαζψο ζα γλσξίζνπλ θαη
ζα αλαπαξαζηήζνπλ παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθάζηνηε επνρήο πνπ
ζα κειεηνχλ θάζε θνξά.



Να απνθηήζνπλ θαηλνχξηεο γλψζεηο φπσο ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ
παξειζφληνο, αιιά θαη δεμηφηεηεο, φπσο ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή, ψζηε λα
κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ θαηά ηελ πνξεία ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο.



Να ζπδεηήζνπλ κε επηζηήκνλεο γηα λα κάζνπλ ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο ηνπο.



Να κπνξέζνπλ λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο ηνπ ηφηε κε ην ζήκεξα θαη ηνπ παιηνχ
ηξφπνπ δσήο κε ηνλ ζεκεξηλφ.



Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ νκάδα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα
δνπιεχνπλ αξκνληθά.



Να ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζχλδεζε πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο γιψζζαο.



Να εμεγνχλ, λα εξκελεχνπλ, λα πεξηγξάθνπλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο
θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεηψδε επηρεηξεκαηνινγία.



Να κάζνπλ λα εληνπίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπλ θαη λα ηηο αμηνπνηνχλ.



Να εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηα ηεθηαηλφκελα θαη φζα καζαίλνπλ, κέζα
απφ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο.



112
113

Να αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα (γισζζηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, λνεηηθά, θ.ά.).

αθθήο & Σζηιηκέλε, φ.π., ζει. 101.
αθθήο & Σζηιηκέλε, φ.π., ζει. 101.
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Σν project απηφ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα Υξηζηνχγελλα θαη κεηά,
πνπ νη καζεηέο έρνπλ εγθιηκαηηζηεί ζην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη έρνπλ
κάζεη ηα πεξηζζφηεξα γξάκκαηα. ε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν νη καζεηέο κπνξνχλ λα
δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ ιέμεηο θαη κηθξέο πξνηάζεηο, φπσο θαη ην λα θάλνπλ
αξηζκεηηθέο πξάμεηο, γεγνλφο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ project.

Φάζε 1. Η έλαξμε ηνπ project
Ζ πξψηε θάζε ζα μεθηλήζεη κε ηε ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη απφ ηα παηδηά, φηαλ
ζα αξρίζνπλ λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο γηα δηάθνξα ζέκαηα, ψζηε κέζα απφ ηε
ζπδήηεζε λα θαηαιήμνπλ ζην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία απηή. Απηφ ζα
κπνξνχζε λα γίλεη κέζα απφ ζπδήηεζε γηα ην πψο είλαη ε θαζεκεξηλή δσή ησλ
παηδηψλ κέζα απφ ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη πψο ήηαλ
πέξπζη θαη πξφπεξζη πνπ δελ πήγαηλαλ ζην Γεκνηηθφ ή αθφκα πην παιηά φηαλ ήηαλ
αθφκα πνιχ κηθξά. Θα κπνξνχζε ν δάζθαινο κέζα απφ ηε ζπδήηεζε απηή, λα ηνπο
δεηήζεη λα ζπκεζνχλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, δεκηνπξγψληαο κία
θαηλνχξηα γξακκή ηνπ ρξφλνπ, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά ηε δηαθνξά
ηνπ παξφληνο κε ην παξειζφλ. Αξρηθά κπνξεί λα ζπδεηήζνπλ γηα ην αλ ηα παηδηά
γλσξίδνπλ ηε ιέμε παξειζφλ, αλ ηελ έρνπλ μαλαθνχζεη θαη ηη ηνπο έξρεηαη ζην κπαιφ
ζην άθνπζκα ηεο ιέμεο. Πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο, ζα
κπνξνχζε λα βνεζήζεη κε ην λα θέξνπλ ηα παηδηά δηθέο ηνπο παιηέο θσηνγξαθίεο ηηο
νπνίεο ζα ζπδεηήζνπλ θαη ζα ζπγθξίλνπλ παξαηεξψληαο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε
ην ζήκεξα. Αθφκα θαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θέξεη κία θσηνγξαθία απφ
φηαλ ήηαλ κσξφ θαη κία άιιε ζαλ ελήιηθαο θαη φινη καδί λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο
εμσηεξηθέο δηαθνξέο ζηηο θσηνγξαθίεο ηνπ δαζθάινπ ηνπο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηελ
αιιαγή.
Έπεηηα, ζα κπνξνχζε λα γεληθεπηεί ε ζπδήηεζε γηα ηηο δηαθνξέο θαη ηηο
αιιαγέο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ απφ παιηά κέρξη ζήκεξα, φπσο θαη ζηηο δηαθνξέο
ζηα κέξε φπνπ δνπλ νη άλζξσπνη. ε απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη κε ην λα θέξνπλ ηα
παηδηά θαη ν εθπαηδεπηηθφο, παιηά αληηθείκελα πνπ έρνπλ ζην ζπίηη ηνπο ή
θσηνγξαθίεο απφ ην πξφζθαην παξειζφλ, πξνθεηκέλνπ λα δεη ν εθπαηδεπηηθφο ηηο
πξνγελέζηεξεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ. Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο είλαη νηθείεο ζηα
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παηδηά γηαηί πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Νεπηαγσγείν. Μέζα απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα
θαη ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, ν δάζθαινο κπνξεί λα αλαθέξεη ηελ πφιε ηνπ
Ζξαθιείνπ, ψζηε λα κπνξνχλ φινη νη καζεηέο λα πνπλ ηε γλψκε ηνπο θαη λα
θνπβεληηάζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ ζπληειεζηεί ζηελ πφιε κε ην
πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηνπο δεηήζεη λα αλαθέξνπλ ηηο
αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηα θηήξηα ηεο πφιεο θαη ζηα Μλεκεία εθείλα πνπ είλαη
παιηά θαη πνπ καξηπξνχλ ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα
ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηαηππψζνπλ ηηο
εκπεηξίεο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ κε ην λα έρνπλ επηζθεθηεί θάπνην απφ ηα Μλεκεία
απηά, π.ρ. ηελ Κλσζφ. Αθφκε, κπνξεί λα θέξεη θσηνγξαθίεο ησλ Μλεκείσλ θαη λα
ηηο δείμεη ζηα παηδηά, γηαηί είλαη πηζαλφ πνιιά απφ απηά λα κελ γλσξίδνπλ ηα κλεκεία
ή λα κελ ηα ζπκνχληαη, ψζηε λα παξαηεξήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπο θαη λα ηα
ζρνιηάζνπλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα βνεζήζεη ην παηδί λα θαιιηεξγήζεη
ηε δηάζεζε γηα ελζπλαίζζεζε, φπσο αλαθέξακε ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο, δηφηη απηή,
ζχκθσλα κε ηνλ P.Lee114, «επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη, ζε έλα βαζκφ, ηελ άπνςε ηνπ
παηδηνχ γηα ηνλ θφζκν». Ζ ελζπλαίζζεζε, ζα βνεζήζεη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ
ηνλ ηξφπν πνπ έδξαζαλ νη άλζξσπνη ζην παξειζφλ, αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο
αλζξψπνπο π.ρ. ε ελδπκαζία κέζα απφ ηα Μλεκεία θάζε επνρήο. Μέζα απφ ηηο
επηζθέςεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ζηα Μλεκεία ηνπ
Ζξαθιείνπ, ηα παηδηά ζα νδεγεζνχλ ζηαδηαθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο
θαη ζα κάζνπλ λα ηαπηίδνληαη κε αλζξψπνπο πνπ έδεζαλ ζε κα άιιε επνρή115.
Έηζη, αθνχ ε ζπδήηεζε θηάζεη ζηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην Ζξάθιεην
απφ παιηά κέρξη ζήκεξα, θάλνληαο θπξίσο ππνζέζεηο, θαη ηα παηδηά δείμνπλ
ελδηαθέξνλ γηα ηα Μλεκεία θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζην πέξαζκα ηνπ
ρξφλνπ θαη ζπδεηήζνπλ ην ιφγν πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα αζρνιεζνχλ κε έλα ηέηνην
ζέκα, ηφηε απηφ ζα απνθαζηζηεί σο ην ζέκα πνπ ζα πξαγκαηεπηνχλ θαη ζα
εξεπλήζνπλ. Ο ηίηινο ηνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη: «Σα Μλεκεία δηδάζθνπλ ην
παξειζφλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ζξαθιείνπ».

114

Υ. . Κνπξγηαληάθεο, «Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο θαη ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζεινγηθή θαηαλφεζε, ζην: Γ. Κφθθηλνο & Δηξ. Νάθνπ (επηκ), Πξνζεγγίδνληαο ηελ
ηζηνξηθή εθπαίδεπζε ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα (Αζήλα: Μεηαίρκην, 2004), ζει.449468.
115
ηξαηαξηδάθε-Κπιάθε (2006), φ.π., ζει. 44-45.
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Δπφκελε θίλεζε είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα δηάγξακκα πξνγξακκαηηζκέλνπ
ζρεδηαζκνχ116, ην νπνίν απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηνλ δάζθαιν, ψζηε λα αλαπηπρζεί
ζσζηά ην project. Απηφ ην δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα έρεη σο επίθεληξν ην
ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε ηάμε θαη παξάιιεια επηπιένλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο ή
αθφκα θαη έλλνηεο κέζα απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, ην
δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ απνηππψλεη ηηο έλλνηεο ηνπ ζέκαηνο θαη ζηελ νπζία είλαη
γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο απηψλ πνπ δηαηππψλνπλ ηα παηδηά κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο
θαη ηα ζρφιηά ηνπο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ, αξθεί ν
δάζθαινο λα πάξεη έλα κεγάιν ραξηί, λα ην ζηεξεψζεη θάπνπ ψζηε λα ην βιέπεη φιε
ε ηάμε θαη πάλσ εθεί λα απνηππσζνχλ απηά πνπ αλαθέξνπλ ηα παηδηά γηα ην ζέκα.
ην δηθφ καο ζέκα, απηφ πνπ κπνξεί ν δάζθαινο λα ξσηήζεη ψζηε λα
μεθηλήζεη ε επεμεξγαζία ηνπ δηαγξάκκαηνο ζρεδηαζκνχ είλαη: «Ση ζέιεηε λα κάζεηε
γηα ηα παιηά ρξφληα ζην Ζξάθιεην;» ή «Ση ζαο θάλεη εληχπσζε βιέπνληαο ην
Μλεκείν ηεο Κλσζνχ;» ή «Πψο ληχλνληαλ νη γπλαίθεο ζηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο
Κλσζνχ;» ή «Ση μέξεηε γηα ηνλ Κνχιε;». Έηζη, νη απαληήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ
παηδηψλ κπνξνχλ λα γξαθνχλ πάλσ ζην ραξηί θαη λα ζπδεηεζνχλ. ηηο πηζαλέο
απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πεξηιακβάλνληαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα θηήξηα
ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ θαη πψο απηά έρνπλ εμειηρζεί ζήκεξα, φπσο θαη νη αιιαγέο
πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ ελδπκαζία ησλ αλζξψπσλ. Πάλσ ζε απηά ηα δχν ζεκεία ζα
ζηεξηρηεί ε εξγαζία καο, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ. Σν δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ
κπνξεί λα εκπινπηηζηεί επηπιένλ θαη κε δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ ή δηθά ηνπο ζρέδηα
ζρεηηθά κε ην ζέκα, ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζην ραξηί απφ ηα ίδηα ηα παηδηά.
Γεληθά, φιν ην δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα δηακνξθσζεί απφ ηα παηδηά αθφκα
θαη απφ ηα παηδηά εθείλα πνπ ίζσο δπζθνιεχνληαη ζηελ αλάγλσζε, ηδηαίηεξα αλ ην
project πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ.
Με ηελ παξαπάλσ επεμεξγαζία, δεκηνπξγείηαη έηζη έλα ζρεδηάγξακκα, φπνπ
ζην θέληξν ππάξρεη ην βαζηθφ ζέκα θαη νιφγπξα ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζέκαηνο πνπ
ελδηαθέξεη ηα παηδηά. Σν δηάγξακκα απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη γηαηί κελ γηα
ηα παηδηά ηα βνεζάκε λα ζπλδέζνπλ ηε γξαπηή αλαπαξάζηαζε ησλ ιέμεσλ κε ηηο
δηθέο ηνπο ιέμεηο ή κε ηηο ιέμεηο ησλ άιισλ παηδηψλ, γηα ηνπο ελήιηθεο δε, γηαηί
βνεζάεη λα αλαθαιχςνπλ ηη γλσξίδνπλ ηα παηδηά. Μέζα απφ ην δηάγξακκα
ζρεδηαζκνχ, κπνξνχκε λα δνχκε θαηά πφζν είλαη εθηθηή ε επίζθεςε ζην ζρνιείν
116
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εηδηθψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα ή ε πξαγκαηνπνίεζε δηθήο καο επίζθεςεο ζε
ρψξνπο, φπνπ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ρψξα νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Γεληθά ην
δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ ζα θαζνξίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο ησλ
παηδηψλ.
Αθνχ ινηπφλ νινθιεξσζεί ην δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ, ηα παηδηά ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ δάζθαιν, είλαη ρξήζηκν λα νξγαλψζνπλ ηελ ηάμε117, κε ην λα
δεκηνπξγήζνπλ κία «γσληά» γηα ηελ εξγαζία απηή, βάδνληαο θάπνηα ζξαλία θαη
θαξέθιεο θαη θξεκψληαο εθεί ην δηάγξακκα θαη φ,ηη άιιν δεκηνπξγεζεί. Δθεί
κπνξνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ δηάθνξα πιηθά πνπ ίζσο ηνπο ρξεηαζηνχλ ζε φιε ηελ
έξεπλα, φπσο είλαη πιηθά γηα θαηαζθεπέο θαη δσγξαθηέο, δηάθνξα βηβιία θαη
παξακχζηα, θσηνγξαθίεο αιιά θαη ληνζηέ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα παηδηά ζηελ
έξεπλά ηνπο θαη ζα ηα θάλεη λα ληψζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε
δηεμαγσγή ηεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ζπγθέληξσζεο απηνχ ηνπ πιηθνχ θαη ηε δεκηνπξγία ηεο
γσληάο, ν δάζθαινο ηαπηφρξνλα κπνξεί λα αλαθέξεη ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
ζέκα φπσο π.ρ. Κλσζφο, Μίλσαο, Κνχιεο, ηείρε, θξήλεο, ζεκπίιηα, αγάικαηα θαη πνπ
ζα ζπλαληήζνπλ νη καζεηέο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Μπνξεί επίζεο ν ίδηνο ν
δάζθαινο λα θαηαγξάςεη ζε κηθξά ραξηάθηα ηηο ζθέςεηο ησλ παηδηψλ γηα ην ζέκα κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ γηα ην ζέκα ή κε βάζε ηηο
αλακελφκελεο απαληήζεηο ηνπο118. Μέζα απφ απηή ηε ζπδήηεζε, ηα ζπκπεξάζκαηα
πνπ ζα πξνθχςνπλ, κπνξεί λα ηα νκαδνπνηήζεη θαη είηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν
δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ είηε λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζην ππάξρνλ δηάγξακκα πνπ ζα
βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηνίρν. Απηφ ζα βνεζήζεη ηα παηδηά λα μαλαδνχλ ηα
αξρηθά εξσηήκαηά ηνπο, λα δηαηππψζνπλ πηζαλφλ λέεο εξσηήζεηο ηηο νπνίεο ζα
πξνζζέζνπλ ζην ραξηί θαη αθνχ ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο, λα αλαιάβνπλ ην θνκκάηη
εθείλν ηεο έξεπλαο πνπ ηνπο αξέζεη θαη είλαη ζχκθσλν κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά,
ψζηε λα εληζρπζεί ε απηνεθηίκεζε θαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη λα θαλεξψζνπλ ηηο
επηζπκίεο ηνπο θαζψο θαη ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ, φπσο π.ρ. ζηελ
δσγξαθηθή, ζηελ θαηαζθεπή, ζηελ θσηνγξαθία θ.ά.119
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Ο ρξφλνο πνπ ππνινγίδνπκε λα δηαξθέζεη ε πξψηε θάζε είλαη πεξίπνπ κία κε
δχν εβδνκάδεο ή θαη ιίγν πεξηζζφηεξν, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ζπδεηηέηαη ην ζέκα
ζηελ ηάμε ψζηε λα κελ μεραζηεί θαη ραζεί ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ
παηδηψλ. Απηφ ζα εμαξηεζεί απφ ην ρξφλν πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη κηθξνί εξεπλεηέο γηα
λα ζρεδηάζνπλ ην δηάγξακκα θαη λα θηηάμνπλ ηε ‘γσληά’ , αιιά θαη απφ ην ππφινηπν
σξνιφγην πξφγξακκα ηεο ηάμεο. Έηζη, αθνχ νξγαλσζεί θαη ε ηάμε θαη θαζνξηζηεί
απφ ηα παηδηά ν ρψξνο γηα ηελ εξγαζία, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ δεχηεξε θάζε
ηεο εξγαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα ησλ παηδηψλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ.

Φάζε 2. Η εμέιημε ηνπ project.
Ζ δεχηεξε θάζε, εθηφο απφ ηελ έξεπλα ησλ καζεηψλ, πεξηιακβάλεη ζπλήζσο
ηνλ εξρνκφ θάπνηνπ επηζθέπηε ζην ζρνιείν θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεοεθδξνκήο ζε εμσηεξηθφ ρψξν πνπ λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζέκα120. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε επίζθεςε ζε ηζηνξηθνχο ρψξνπο βνεζάεη ηα παηδηά λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαθνξά ζην ηψξα θαη ζην ηφηε θάλνληαο ζπγθξίζεηο κέζα απφ
δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα μεθχγνπλ απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ εαπηνχ ηνπο121. Καηά ηε
δηαδηθαζία απηή, καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
εθάζηνηε ρψξν φπνπ απηά βξίζθνληαη θαη λα εκπινπηίδνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο. Γηα
παξάδεηγκα, κε βάζε ην ζέκα καο, κπνξεί λα γίλεη επηηφπηα έξεπλα ζηα Μλεκεία ηνπ
Ζξαθιείνπ θαη εθεί λα πξαγκαηνπνηεζεί έλα κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα φια ηα
παξαπάλσ ρξεηάδεηαη ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ,
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ε νκαιή δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο
ηνπο.
Δπίζεο, απαηηείηαη θαη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ122 ε νπνία κπνξεί λα έρεη
πξνεγεζεί απφ ηελ πξψηε θάζε θηφιαο, κε θάπνηα επηζηνιή πξνο απηνχο ή κε θάπνηα
ζπλάληεζε ζην ζρνιείν, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ αλαιπηηθά γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο
εξγαζίαο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο είλαη
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πνιχ ζεκαληηθή, γηαηί κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ζηνλ εθνδηαζκφ ησλ πιηθψλ
πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ζηελ έξεπλά ηνπο, αιιά θαη κέζα απφ ηε ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεηαη
ζην ζπίηη ζρεηηθά φηαλ επηζηξέθνπλ ηα παηδηά, κε βάζε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο
ηεο εξγαζίαο.
Ο ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηε δεχηεξε θάζε, δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε
αθξίβεηα, γηαηί ε θάζε απηή απνηειεί ην θεληξηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο θαη ζα
εμαξηεζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ ζα δείμνπλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο. Μπνξεί λα θξαηήζεη βδνκάδεο ή θαη κήλεο. ηελ πξφηαζή καο
επηιέγνπκε λα θξαηήζεη κεξηθέο εβδνκάδεο ψζηε λα κελ θνπξαζηνχλ νη καζεηέο.
Έηζη, κέζα απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη αθνχ έρεη θαζνξηζηεί ην ζέκα, κπνξνχλ
λα ζρεδηάζνπλ απφ θνηλνχ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο.
Αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο φηη ζθνπφο ηεο αξρηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ
ζέκαηνο, είλαη λα θαηαιήμνπκε ζηα δχν ζεκεία, πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξηρηεί ε
εξγαζία θαη απηά είλαη: 1) Ση θνξνχζαλ ηφηε νη άλζξσπνη θαη ηη ζήκεξα; (ελδπκαζία),
2) Σα θηήξηα πψο ήηαλ θαη πψο άιιαμαλ; (θηήξηα). Αθνχ θηάζνπκε ζε απηά ηα
ζεκεία, νη καζεηέο ζα κνηξαζηνχλ ζε 4 νκάδεο ψζηε θάζε νκάδα λα αλαιάβεη λα
εξεπλήζεη θαη ηα δχν εξσηήκαηα ηεο επνρήο . Οη ηέζζεξηο νκάδεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο
ηέζζεξηο πεξηφδνπο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία. Πξνηνχ μεθηλήζεη ε έξεπλά ηνπο,
κπνξνχλ φινη καδί λα θηηάμνπλ ζηελ ηάμε κία γξακκή ηνπ ρξφλνπ φπσο θαίλεηαη
παξαθάησ:
Μηλσηθή Κξήηε

Δλεηνθξαηία

Σνπξθνθξαηία

ήκεξα

Γηα λα θηάζνπκε ζε απηή ηε γξακκή κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ην
δηάγξακκα ζρεδηαζκνχ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, λα ηνλίζεη ηα Μλεκεία κε ηα νπνία ζα
αζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξν (Κλσζφο, Κνχιεο, ηείρε, θξήλεο, αγάικαηα) θαη κέζα απφ
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεη γηα ην θαζέλα, λα νλνκαηίζνπλ φινη καδί ηελ επνρή πνπ
αλήθεη. Δπίζεο, θάζε παηδί κπνξεί λα πεη ηη γλσξίδεη γηα θάπνην ή θάπνηα απφ απηά
θαη λα θαηαζέζεη ηελ εκπεηξία ηνπ ή λα ην δείμεη θαη κέζα απφ κία δσγξαθηά. Απηή
ηε γξακκή ηνπ ρξφλνπ,

κπνξνχλ λα ηελ αλαξηήζνπλ ζηε γσλία πνπ έρεη

δεκηνπξγεζεί εηδηθά γηα ηελ εξγαζία, κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ησλ εξσηήζεσλ φπσο
θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα:
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Μηλσηθή Κξήηε

Δλεηνθξαηία

Σνπξθνθξαηία

ήκεξα

ΔΝΓΤΜΑΗΑ

ΔΝΓΤΜΑΗΑ

ΔΝΓΤΜΑΗΑ

ΔΝΓΤΜΑΗΑ

ΚΣHΡΗΑ

ΚΣHΡΗΑ

ΚΣHΡΗΑ

ΚΣHΡΗΑ

Όπσο βιέπνπκε, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζρεκαηίδνληαη 4 νκάδεο κε ηηο
εξσηήζεηο, φπνπ θάζε νκάδα έρεη ην δηθφ ηεο ρξψκα θαη αληηζηνηρεί ζηελ θάζε
πεξίνδν πρ. ην θφθθηλν αληηζηνηρεί ζηε Μηλσηθή Κξήηε, ην πξάζηλν αληηζηνηρεί ζηελ
Δλεηνθξαηία, ην κπιε ζηελ Σνπξθνθξαηία θαη ην πνξηνθαιί ζην ζήκεξα. Ό,ηη θέξνπλ
νη καζεηέο απφ ηελ έξεπλά ηνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα θάλνπλ, ζα κπνξνχλ
λα ηα θνιινχλ πάλσ εθεί, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε θάζε επνρή.
Έηζη, αλ ππνζέζνπκε φηη ζηελ ηάμε παξαθνινπζνχλ 20 καζεηέο κπνξνχκε λα
δεκηνπξγήζνπκε 4 νκάδεο απφ 5 καζεηέο λα ηελ απαξηίδνπλ. Κάζε νκάδα ζα βξεη ηηο
πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα ηεο κέζα απφ ην δηαδίθηπν (π.ρ. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Ζξαθιείνπ), εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, εγθπθινπαίδεηεο (νιφθιεξε ε ηζηνξία ηεο
Κξήηεο θπιάζζεηαη ζην ηκήκα εθεκεξίδαο θαη πεξηνδηθψλ ηεο Βηθειαίαο Γεκνηηθήο
Βηβιηνζήθεο) θαη φ,ηη άιιν είλαη ρξήζηκν. ε απηφ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη νη
ίδηνη νη γνλείο. Ωζηφζν είλαη ρξήζηκν, ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο λα δεη θαη λα κειεηήζεη
καδί κε ηα παηδηά, ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά θείκελα, ψζηε λα βνεζεζνχλ θαη λα κάζνπλ
πεξηζζφηεξα νη καζεηέο θαη ηδηαίηεξα νη καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαη. Μεηά, φηαλ
εηνηκαζηνχλ νη νκάδεο, κπνξνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, λα
παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο.
Μπνξνχλ ζηελ παξνπζίαζε πνπ ζα θάλνπλ ζηελ ηάμε, είηε λα θέξνπλ εηθφλεο θαη
θσηνγξαθίεο απφ φζα βξήθαλ, είηε λα έρνπλ γξάςεη ιέμεηο θαη πξνηάζεηο γχξσ απφ
ην ζέκα, είηε λα έρνπλ θσηνηππήζεη ην πιηθφ ηνπο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ λα ην δηαβάζνπλ ζηελ ηάμε. Απηφ είλαη δχζθνιν λα γίλεη αλ ην project
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, γη’ απηφ αλαθέξακε παξαπάλσ φηη
είλαη ρξήζηκν ην project λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε κέζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. ην
ηέινο ηεο παξνπζίαζεο, ζα απνθαζηζηνχλ απφ θνηλνχ νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηε
ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο ελδεηθηηθά ζα πεξηγξάςνπκε
παξαθάησ.
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α) Δπίζθεςε αξραηνιόγνπ/ηζηνξηθνύ αληίζηνηρεο πεξηόδνπ
ηόρνη:
Παηδί θαη Γιώζζα:


Να εμαζθεζνχλ ζηελ δηαηχπσζε εξσηήζεσλ.



Να εμεγνχλ, λα επηθνηλσλνχλ, λα εκπινπηίδνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν θαη
λα επηρεηξεκαηνινγνχλ κέζα απφ ηε ζπλέληεπμε.



Να κάζνπλ λα νλνκάδνπλ ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο.



Να κάζνπλ λα γξάθνπλ ιέμεηο θαη πξνηάζεηο ζην πιαίζην δηαηχπσζεο
εξσηήζεσλ.

Παηδί θαη δεμηόηεηεο:


Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ε παξαηήξεζε ησλ Μλεκείσλ θαη ε
θαηαγξαθή ησλ ζπδεηήζεσλ κε επηζηήκνλεο (δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο).



Να αλαγλσξίζνπλ ηα Μλεκεία ηνπ Ζξαθιείνπ.

Τιηθά:
Μαγλεηνθσλάθη, ληνζηέ κε ιεπθέο ζειίδεο θαη κνιχβηα, θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη
εηθφλεο κε Μλεκεία ηνπ Ζξαθιείνπ
Αθόξκεζε:
Ο εθπαηδεπηηθφο αθήλεη πάλσ ζηα ζξαλία πνπ βξίζθνληαη ζηε ‘γσληά’ ηηο
θσηνγξαθίεο θαη ηηο εηθφλεο κε ηα Μλεκεία φια ηα παηδηά ηεο ηάμεο, λα πιεζηάζνπλ
θαη λα ηηο παξαηεξήζνπλ. Οη εηθφλεο κε ηα Μλεκεία, ζα απεηθνλίδνπλ εθείλα ηα
Μλεκεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα γλσξίζνπλ ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη
απηά είλαη ε Κλσζφο123, ν Κνχιεο124, ην ζηληξηβάλη ζηα Ληνληάξηα125, ε Κξήλε
Μπέκπν126 ζην Βαιληέ Σδακί (Βαιηδέ ηδακί) θαη έλα ζχγρξνλν άγαικα127. Σα παηδηά

123

Δηθφλα 1(παξάξηεκα, ζει. 85) .
Δηθφλα 8 (παξάξηεκα, ζει. 88).
125
Δηθφλα 6 (παξάξηεκα, ζει. 87).
126
Δηθφλα 5 (παξάξηεκα, ζει. 87) .
127
Δηθφλα 10 (παξάξηεκα, ζει. 89).
124
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ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ φια θαη λα δηαηππψζνπλ ηε γλψκε ηνπο σο πξνο ην
πεξηερφκελν ησλ εηθφλσλ, θάλνληαο εξσηήζεηο ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη πξνο ηνλ
δάζθαιν128. Ο ζθνπφο ηεο αθφξκεζεο είλαη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο νκάδαο
ψζηε λα βάινπλ ζε κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά ηα Μλεκεία, ψζηε λα θαλεί ε ζπλέρεηα θαη
ε αιιαγή πνπ έρεη επέιζεη ζε απηά. Ζ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ζα δηεπθνιχλεη ηε
ζπδήηεζε ψζηε λα θαηαιήμνπλ φηη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη, κπνξεί λα ηηο
δψζεη ν αξραηνιφγνο ή ν ηζηνξηθφο γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν, ψζηε λα πιεξνθνξήζεη
θαη λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα ησλ παηδηψλ γηα ηελ εθάζηνηε επνρή.

πλέληεπμε κε αξραηνιόγν/ηζηνξηθνύ αληίζηνηρεο πεξηόδνπ:
Ζ ζπλάληεζε κε ηνλ αξραηνιφγν/ηζηνξηθφ είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί
έμσ, νπφηε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ηάμε. Πξηλ ζπκβεί απηφ, ρξεηάδεηαη λα
γίλεη θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ, φπσο π.ρ. πνηνη ζα ξσηάλε, πνηνο ζα θξαηάεη
ζεκεηψζεηο, πνηνο ζα έρεη ην καγλεηνθσλάθη λα ερνγξαθεί ηε ζπλέληεπμε. Ο
καζεηήο έρεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή άπνςε θαη ινγηθή θαη νη ζεκεηψζεηο ησλ
παηδηψλ έρνπλ ηε δηθή ηνπο δχλακε, γη’ απηφ είλαη θαιφ λα ηα ελζαξξχλνπκε λα
θξαηνχλ ζεκεηψζεηο κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ρσξίο λα ηνπο αζθνχκε θξηηηθή. Όινη ζα
πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ είηε ελαιιάμ είηε ζε κηθξέο νκαδνχιεο, ψζηε λα
ληψζνπλ φηη βνήζεζαλ. Αθνχ γίλεη απηφ, ρξεηάδεηαη λα ζεκεηψζνπλ ζε κία θφιια
ραξηί ηηο εξσηήζεηο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ ζηνλ αξραηνιφγν. ε απηφ κπνξεί λα
βνεζήζεη θαη ν δάζθαινο βνεζψληαο ηνπο κε ην γξάςηκν θαη ελζαξξχλνληάο ηνπο λα
εθθξαζηνχλ. Μία απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ είλαη ε εμήο: «Δίλαη ε
Κλσζφο ην πην παιηφ Μλεκείν ζηηο εηθφλεο;». Απηή είλαη θάπνηα ελδεηθηηθή εξψηεζε
πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη καζεηέο, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο.
Σελ εκέξα ηεο ζπλάληεζεο, νη καζεηέο μέξνληαο ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο,
δηαβάδνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζηνλ αξραηνιφγν, ελψ ηαπηφρξνλα θξαηάλε
ζεκεηψζεηο. Ζ ερνγξάθεζε ηεο ζπδήηεζεο ζα ηνπο βνεζήζεη πνιχ φηαλ ζειήζνπλ ηηο
επφκελεο κέξεο λα ηελ μαλαθνχζνπλ γηα λα ζπκεζνχλ φζα άθνπζαλ. Ζ φιε
δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο απηήο έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηα παηδηά, θαζψο
καζαίλνπλ λα δηαηππψλνπλ εξσηήκαηα θαη λα αληηιακβάλνληαη πσο φζα ηνπο ιέλε νη
128

Ά. ηξαηαξηδάθε-Κπιάθε, Αξραία Διιεληθή Ιζηνξία.. Η Κιαζηθή πεξίνδνο θαη ε
παηδαγσγηθή αμία ηεο (Ρέζπκλν: έθδνζε ηεο ζπγγξαθέα, 2000), ζει. 183.
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εηδηθνί ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο πεγέο γηα ηελ έξεπλά ηνπο129. Δπίζεο,
εμνηθεηψλνληαη κε κία ζεηξά δεμηνηήησλ, φπσο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε παξαηήξεζε,
δεμηφηεηεο νη νπνίεο ζα βειηηψλνληαη ζηαδηαθά θαηά ηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο130.
Μεηά ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο, αθνχκε φ,ηη καγλεηνθσλήζεθε θαη ην
ζρνιηάδνπκε, ελψ παξαηεξνχκε ηηο ζεκεηψζεηο ησλ παηδηψλ. Ξαλαθνηηάκε ηηο
θσηνγξαθίεο πνπ είδαλ ζηελ αθφξκεζε, κε ηα Μλεκεία ηνπ Ζξαθιείνπ θαη
πξνζπαζνχκε φινη καδί λα ηνπνζεηήζνπκε ηα Μλεκεία ζε κία ρξνληθή ζεηξά. Έπεηηα
θνιιάκε ηηο εηθφλεο κε ηα Μλεκεία πάλσ ζηε ρξσκαηηζηή γξακκή ηνπ ρξφλνπ θαη
ηελ ζρνιηάδνπκε.

Γξαζηεξηόηεηεο σο πξνο ηελ ελδπκαζία:
α) Δπίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ηξαθιείνπ θαη ζην ΙζηνξηθόΛανγξαθηθό Μνπζείν Ηξαθιείνπ
Ζ επίζθεςε φιεο ηεο ηάμεο ζε έλα κνπζείν είλαη κία πνιχ ζεκαληηθή
δηαδηθαζία θαη γη’ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη ε νξγάλσζε
απηήο ηεο επίζθεςεο.
ην πξψην άθνπζκα ηεο ιέμεο Μνπζείν, έξρεηαη ζην κπαιφ καο έλα θηήξην
κε δηάθνξεο ζπιινγέο, φπνπ φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα ην επηζθεθηεί θαη λα ηηο
παξαηεξήζεη. Ωζηφζν, φπσο αλαθέξεηαη ζην ΦΔΚ Α΄153/28-06-2002, «ην κνπζείν
λνείηαη ν νξγαληζκφο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ή ρσξίο ίδηα λνκηθή
πξνζσπηθφηεηα πνπ απνθηά, δέρεηαη, θπιάζζεη, ζπληεξεί, θαηαγξάθεη, ηεθκεξηψλεη,
εξεπλά, εξκελεχεη θαη θπξίσο εθζέηεη θαη πξνβάιιεη ζην θνηλφ ζπιινγέο
αξραηνινγηθψλ, θαιιηηερληθψλ, εζλνινγηθψλ ή άιισλ πιηθψλ καξηπξηψλ ηνπ
αλζξψπνπ κε ζθνπφ ηε κειέηε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ςπραγσγία». Ο ξφινο ηνπ
κνπζείνπ δελ είλαη θάηη απιφ, αιιά είλαη λα ελεκεξψζεη θαζέλαλ απφ καο γηα ηα έξγα
πνπ επηλφεζε θαη δεκηνχξγεζε ν άλζξσπνο ηα νπνία απνηεινχλ ηελ πνιηηηζηηθή καο

129
130

Helm & Katz, φ.π. , ζει. 76.
Helm & Katz, φ.π., ζει. 79-83.
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θιεξνλνκηά θαη ηα ραξαθηεξίδνπκε έξγα ηέρλεο131. Σν κνπζείν, ην νπνίν
απεπζχλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία,

καο δίλεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα λα

απαιιαγνχκε απφ πηζαλά αηζζήκαηα εζληθηζκνχ θαη ηνπηθηζκνχ, βιέπνληαο έξγα
ηέρλεο θαη άιισλ ιαψλ ψζηε λα δηεπξχλνπκε ηνπο πλεπκαηηθνχο καο νξίδνληεο θαη λα
απνθηήζνπκε λέεο γλψζεηο. Γηα ηνπο καζεηέο δε, έρεη κεγάιε παηδεπηηθή ζεκαζία
θπξίσο θαη κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα πεξηζζφηεξα κνπζεία πξνζθέξνπλ
ζε παηδηά θαη καζεηέο132.
ηελ πεξίπησζε καο, ν δάζθαινο είλαη απαξαίηεην λα έρεη επηζθεθηεί ην
κνπζείν πξηλ ηελ επίζθεςε κε ηνπο καζεηέο, ψζηε λα παξαηεξήζεη ηνπο ρψξνπο ηνπ
θαη λα ελεκεξσζεί απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ην πνηα εθζέκαηα θαη πνηεο ζπιινγέο
ρξεηάδεηαη λα επηζθεθηνχλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο ησλ καζεηψλ133.
Ζ επίζθεςε ζην Ηζηνξηθφ θαη Λανγξαθηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, επεηδή πεξηιακβάλεη
ζπιινγέο απφ ηνπο πξψηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο έσο ηε ζχγρξνλε επνρή, ρξεηάδεηαη
λα ζπλδπαζηεί θαη κε επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ πνπ θηινμελεί
επξήκαηα απφ ηε Μηλσηθή πεξίνδν, ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ κία νινθιεξσκέλε
εηθφλα ηεο εμέιημεο ηεο ελδπκαζίαο. Απηέο νη δχν επηζθέςεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε
μερσξηζηέο εκέξεο, ψζηε λα ππάξρεη άλεζε ρξφλνπ γηα παξαηήξεζε, θαηαγξαθή θαη
ζπδήηεζε αιιά θαη γηα λα έρνπλ ηα παηδηά ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη, ψζηε λα
θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο θαη λα εκπεδψζνπλ θάπνηεο γλψζεηο.

ηόρνη
Παηδί θαη Γιώζζα:


Να κάζνπλ λα ζέηνπλ εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ελδπκαζία ησλ
αλζξψπσλ θαη ηελ εμέιημή ηεο ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ.



Να αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εηθφλα θαη ζηελ γξαπηή απφδνζή
ηεο ζε ιέμε.



Να εμαζθεζνχλ ζηελ αλάγλσζε θαη ζσζηή γξαθή ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ.

131

Κ. Μηραινπνχινπ & Δηξ. Υησηάθε, Η αλαθάιπςε θαη θαηαλόεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξσηνζρνιηθή ειηθία (Αζήλα: Καζηαληψηε,
2008), ζει. 178.
132
αθθήο & Σζηιηκέλε, φ.π., ζει. 108.
133
αθθήο & Σζηιηκέλε, φ.π., ζει. 108-109.
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Παηδί θαη θαηαζθεπέο:


Να απεηθνλίζνπλ απηά πνπ ηνπο έθαλαλ εληχπσζε θαηαζθεπάδνληαο ηα κε
ηνλ πειφ, ηελ πιαζηειίλε θαη ην θνιάδ ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε
απηψλ ησλ πιηθψλ.



Μέζα απφ ηελ θαηαζθεπή λα δείμνπλ ηη έκαζαλ γηα ηελ ελδπκαζία.

Παηδί θαη δεμηόηεηεο:


Να εμαζθεζνχλ ζηηο δεμηφηεηεο φπσο είλαη ε παξαηήξεζε, ε θαηαγξαθή θαη ε
ιήςε θσηνγξαθηψλ (δεμηφηεηα ρξήζεο πνηθίισλ πεγψλ θαη εξγαιείσλ
πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο )



Μέζα απφ ηηο θαηαζθεπέο λα εμαζθεζνχλ ζηελ ιεπηή θηλεηηθή δεμηφηεηα.

Παηδί θαη ζπλεξγαζία:


Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα δεκηνπξγνχλ νκαδηθέο θαηαζθεπέο.

Παηδί θαη αλαζηνραζκόο:


Να παξαηεξήζνπλ απφ θνληά θάζεηο ηεο ηζηνξίαο ηεο ελδπκαζίαο ηνπ
αλζξψπνπ, ψζηε λα επηβεβαηψζνπλ ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο θαη λα ηηο
εκπινπηίζνπλ (γιψζζα- δεκηνπξγία- έθθξαζε).

Παηδί θαη Μειέηε Πεξηβάιινληνο:


Να γλσξίζνπλ απφ θνληά ην ρψξν ηνπ Μνπζείνπ θαη λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν
ηνπ.



Να δηαηππψζνπλ εξσηήκαηα θαη λα ςάμνπλ γηα ηηο απαληήζεηο κέζα απφ ηελ
δηεξεχλεζε θαηά ηελ επίζθεςε ζηα Μνπζεία.

Τιηθά
Φσηνγξαθηθή κεραλή, καγλεηνθσλάθη, ληνζηέ κε ιεπθέο ζειίδεο θαη κνιχβηα, πειφο,
πιαζηειίλε, ρξψκαηα θαη μπινκπνγηέο ή καξθαδφξνπο, ραξηφληα, ραξηί ηνπ κέηξνπ.
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Αθόξκεζε
Πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια γηα ηελ επίζθεςε ζε εμσηεξηθφ
ρψξν, ρξεηάδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα λα γίλεη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ηελ
επηθείκελε επίζθεςε θαζψο θαη λα ζπδεηεζνχλ νη ηξφπνη πνπ ππάξρνπλ ψζηε λα
ζπκνχληαη νη καζεηέο απηά πνπ ζα δνπλ θαη ζα αθνχζνπλ. Γελ μερλάκε λα
αλαθέξνπκε ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ εθζεκάησλ. Έρνληαο πξνεγεζεί θαη νη πξνεγνχκελεο
δξαζηεξηφηεηεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ μαλά ην καγλεηνθσλάθη, ηε
θσηνγξαθηθή κεραλή θαη ληνζηέ γηα ζεκεηψζεηο, φπσο θαη λα απνθαζίζνπλ ην πνηνη
ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Δπίζεο, κπνξεί κηα νκάδα παηδηψλ λα έρεη ηελ επζχλε ηεο
κεηαθνξάο φινπ ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο θαηαζθεπέο. Αθνχ
απνθαζηζηνχλ φια ηα παξαπάλσ, ζα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα
θάλνπλ ζηνλ ππεχζπλν ηνπ κνπζείνπ θαη ζα ηηο γξάςνπλ ζε ραξηί κε ην φλνκά ηνπο
δίπια ζηελ εξψηεζε πνπ ζα δηαηππψζνπλ.

Δπίζθεςε ζην Μνπζείν
Σελ εκέξα ηεο επίζθεςεο ζην Αξραηνινγηθφ κνπζείν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
μελάγεζεο, ηα παηδηά ηαπηφρξνλα παξαηεξνχλ ηα εθζέκαηα ηεο Μηλσηθήο επνρήο,
βγάδνληαο θσηνγξαθίεο θαη θξαηψληαο ζεκεηψζεηο. Δπίζεο δηαβάδνπλ ηηο πηλαθίδεο
πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν θαη αληαιιάζζνπλ απφςεηο γηα φζα παξαηεξνχλ. Μεηά απφ
απηφ ζα αθνινπζήζεη ε ζπδήηεζε κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ Μνπζείνπ, φπνπ νη καζεηέο
ζα δηαβάζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη ζα καγλεηνθσλνχλ ηελ φιε ζπδήηεζε. Ζ
μελάγεζε δε ζα αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ εμέιημε ηεο ελδπκαζίαο, αιιά ζα
δίλεη θαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηα εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ γεληθφηεξα. Γηα
παξάδεηγκα, κέζα απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο Κλσζνχ κε ηηο γαιάδηεο θπξίεο134, ηελ
Παξηδηάλα135 ή ηα ηαπξνθαζάςηα136, ζα κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ ηελ ελδπκαζία
ηεο επνρήο. Δπίζεο, ζα δνπλ ηα θνζκήκαηα πνπ θνξνχζαλ νη γπλαίθεο ηελ επνρή
εθείλε, ζηε ζπιινγή πνπ ππάξρεη. Αλ ην επηηξέπεη ην κνπζείν, κπνξνχλ κεηά ηε
ζπδήηεζε λα κεηαθεξζνχλ ζε θάπνην εηδηθφ ρψξν ηνπ, ψζηε νη καζεηέο κε ηα πιηθά
πνπ ζα θξαηνχλ λα απεηθνλίζνπλ φζα είδαλ ρξεζηκνπνηψληαο πειφ, πιαζηειίλε θαη
134

Δηθφλα 2 (παξάξηεκα, ζει. 85) .
Δηθφλα 12 (παξάξηεκα, ζει. 90) .
136
Δηθφλα 13 (παξάξηεκα, ζει. 91).
135
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θηηάρλνληαο θνιάδ. Αλ ην κνπζείν δελ ην επηηξέπεη, απηφ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ
επηζηξνθή ζηελ ηάμε. Καηά ηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ησλ θαηαζθεπψλ, νη
καζεηέο κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα φζα είδαλ θαη άθνπζαλ, ψζηε λα γίλεη
δηάινγνο θαη λα εκπεδψζνπλ ηε λέα γλψζε.
Όηαλ επηζηξέςνπλ ζηελ ηάμε, αθνχκε φζα καγλεηνθψλεζαλ θαη ηα
ζρνιηάδνπκε θαη ζπδεηάκε γηα ην ηη είδαλ, φια φζα παξαηήξεζαλ, ηη ηνπο
εληππσζίαζε θαη αλ θάηη δελ ηνπο άξεζε θαη γηαηί. Όζα θαηαζθεχαζαλ ηα
ηνπνζεηνχκε ζηε «γσληά» θαη ηα ζρνιηάδνπκε. Έπεηηα νξγαλψλνπκε ηελ επφκελε
επίζθεςε ζην Ηζηνξηθφ-Λανγξαθηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη
ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαη πξνεγνπκέλσο.
Καηά ηελ επίζθεςε ζην Ηζηνξηθφ-Λανγξαθηθφ Μνπζείν137, νη καζεηέο
παξαηεξνχλ ηελ εζλνγξαθηθή ζπιινγή θαη ηελ ηζηνξία ηεο ελδπκαζίαο κέζα απφ ηα
θεξακηθά, ηα θνζκήκαηα, ηα γιππηά ζηελ Δλεηνθξαηία θαη ηε βπδαληηλή ηέρλε πνπ
πξνζθέξεη ην Μνπζείν. Σν Ηζηνξηθφ-Λανγξαθηθφ Μνπζείν πεξηιακβάλεη ζηνλ ηξίην
φξνθν ηελ ιανγξαθηθή ηνπ ζπιινγή κε εθζέκαηα πνπ δείρλνπλ ηελ ελδπκαζία ζηελ
Σνπξθνθξαηία φπσο επίζεο θαη αληηθείκελα ηεο επνρήο εθείλεο. Δπίζεο, ζηνπο
ηνίρνπο ππάξρνπλ πίλαθεο κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επνρή, ηηο νπνίεο κπνξεί λα
δηαβάζεη ν εθπαηδεπηηθφο καδί κε ηα παηδηά. Ο δεχηεξνο φξνθνο ηνπ Μνπζείνπ,
πεξηιακβάλεη εθζέκαηα ηεο Δλεηηθήο Κξήηεο ζρεηηθά κε ηελ ελδπκαζία ησλ
αλζξψπσλ θαη γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζηα θνζκήκαηα πνπ θνξνχζαλ νη γπλαίθεο. Ζ
έθζεζε απεηθνλίδεη θνζκήκαηα, φπσο δαρηπιίδηα, ζθνπιαξίθηα, πεξηδέξαηα πνπ
βξέζεθαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Δλεηηθήο Κξήηεο. Απηά ηα εθζέκαηα ζα
βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ κία πην νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ
ελδπκαζία ζηελ Σνπξθνθξαηία θαη ζηελ Δλεηνθξαηία θαη ζα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα
ηηο ρξνληθέο απηέο πεξηφδνπο. Δπίζεο, κέζα απφ ηελ επίζθεςε ζην ΗζηνξηθφΛανγξαθηθφ Μνπζείν, ζα δνπλ ζην ηζφγεην ηνπ Μνπζείν, εηθφλεο θαη απζεληηθέο
θσηνγξαθίεο απφ ηα Μλεκεία ηεο Δλεηνθξαηίαο φπσο ε θξήλε Μνξνδίλη αιιά θαη
κηα ηεξάζηηα καθέηα138 ηνπ Δλεηηθνχ Υάλδαθα πνπ ζα δψζεη ην εξέζηζκα γηα ηηο
επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γχξσ απφ ηα θηήξηα.
Οη καζεηέο ζην Μνπζείν θάλνπλ ηηο θαηαγξαθέο ηνπο θαη ζπδεηνχλ κε ηνλ
ππεχζπλν, καγλεηνθσλψληαο ηε ζπδήηεζε. Ζ θαηαζθεπή ησλ φζσλ είδαλ κπνξεί λα
γίλεη πάιη είηε ζην Μνπζείν είηε ζηελ ηάμε φπσο πξνεγνπκέλσο. Σέινο, γηα
137
138

Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο, http://www.historical-museum.gr/
Δηθφλα 14 (παξάξηεκα, ζει. 91).
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πεξαηηέξσ εκπέδσζε, κία ζπλδπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δχν επηζθέςεσλ ζηα
Μνπζεία, ζα είλαη πάλσ ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ λα θαηαγξάςνπλ ηελ ηζηνξία ηεο
ελδπκαζίαο απφ ηελ Μηλσηθή Κξήηε σο ην ζήκεξα, κε δσγξαθηθή θαη γξάθνληαο
ιέμεηο πνπ δηάβαζαλ ζηα κνπζεία θαη ραξαθηεξίδνπλ ηηο επνρέο ( Μίλσαο, Βελεηνί,
αγάο θ.ά.).

β) Σνπνζέηεζε εηθόλσλ κε αλζξώπνπο, ζηε ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά
ηόρνη
Παηδί θαη καζεκαηηθά:


Να ηαμηλνκήζνπλ εηθφλεο κε ζέκα ηελ ελδπκαζία, ψζηε λα δείμνπλ ηελ
ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ελδπκαζίαο θαηά ηνπο αηψλεο.



Να ζπγθεληξψλνπλ, λα νξγαλψλνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ
εηθφλσλ, ψζηε λα δείμνπλ ηελ ηζηνξία ηεο ελδπκαζίαο κέζα απφ ηηο
επηιεγκέλεο πεξηφδνπο ηεο εξγαζίαο.



Να αξηζκνχλ, λα απαξηζκνχλ θαη λα κεηξνχλ ηηο θαξηέιεο, γηα λα εμαζθεζνχλ
ζηελ αξίζκεζε.



Να δηαηάζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ ελδπκαζία απφ ηε Μηλσηθή
Κξήηε, σο ηελ πην παιηά θαη ηελ εηθφλα κε ηελ ελδπκαζία ηνπ ζήκεξα, σο ηελ
πην ζχγρξνλε.

Παηδί θαη αλαζηνραζκόο:


Να εκπεδψζνπλ φζα είδαλ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηα κνπζεία θαη λα ην
δείμνπλ κε ην λα βάινπλ ηηο εηθφλεο ζε ζσζηή ζεηξά.

Τιηθά
Καξηέιεο πνπ εηθνλίδνπλ ληπκέλνπο αλζξψπνπο απφ ηηο επηιεγκέλεο πεξηφδνπο ηεο
εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κλεκεία πνπ έρνπλ επηιεγεί.
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Αθόξκεζε
Μεηά απφ ηηο επηζθέςεηο ζηα Μνπζεία, ν εθπαηδεπηηθφο απιψλεη ζην πάησκα
θαξηέιεο πνπ έρεη βξεη είηε ζην δηαδίθηπν είηε ζηα βηβιία, κε αλζξψπνπο κε ην
ραξαθηεξηζηηθφ ληχζηκν ηεο θάζε επνρήο πνπ κειεηνχκε θαη αθνχ ηηο παξαηεξήζνπλ
φινη καδί θαη θάλνπλ κία θνπβέληα γη’ απηφ πνπ απεηθνλίδνπλ, ηνπο δεηά λα ηηο
βάινπλ ζηε ζσζηή ζεηξά μεθηλψληαο απφ παιηά θαη θηάλνληαο ζην ζήκεξα. Οη
θαξηέιεο κπνξνχλ λα απεηθνλίδνπλ θαη εηθφλεο απφ φζα είδαλ ζηα κνπζεία φπσο π.ρ.
ηελ ‘Παξηδηάλα’.

Βάιε ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή ζεηξά
Ο εθπαηδεπηηθφο κπεξδεχεη ηηο θάξηεο θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα
ρσξηζηνχλ ζε δχν νκάδεο θαη λα ηηο βάινπλ ζηε ζσζηή ζεηξά. Νηθήηξηα νκάδα είλαη
εθείλε πνπ ζα θάλεη ηνλ θαιχηεξν ρξφλν θαη δε ζα έρεη θαλέλα ιάζνο. Ζ
δξαζηεξηφηεηα απηή απνηειεί ζηελ νπζία κία δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο ψζηε λα
δεη ν εθπαηδεπηηθφο θαηά πφζν θαηαθηήζεθαλ νη ζηφρνη ηεο πξνεγνχκελεο
δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν θαη φζα έρνπλ κάζεη κέρξη ζηηγκήο νη
καζεηέο.

γ) Γξακαηνπνίεζε
Αλ

ζειήζνπκε

λα

θάλνπκε

κία

εηπκνινγηθή

αλάιπζε

ηεο

ιέμεο

δξακαηνπνίεζε, ζα δνχκε φηη παξάγεηαη απφ ην ξήκα δξακαηνπνηψ δειαδή γξάθσ
έλα δξακαηηθφ θείκελν ή δηαζθεπάδσ έλα κχζν ή κηα ιατθή παξάδνζε. ε φιεο απηέο
ηηο

πεξηπηψζεηο έρνπκε λα θάλνπκε κε δξακαηηθφ θείκελν θαη παξνπζηάδεηαη ε

νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ή γεγνλφο κε ηξαγηθή κνξθή. Με ηε δξακαηνπνίεζε ινηπφλ
ελλννχκε ηε κεηαηξνπή δηακέζνπ ηνπ δξακαηηθνχ θψδηθα κηαο ππφζεζεο α΄
θαηεγνξίαο ζε θείκελν β΄ θαηεγνξίαο. Ο ζθνπφο απηήο ηεο κεηαηξνπήο αθνξά ηελ
εκςχρσζε ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ ζε κία θαζνξηζκέλε ή απηνζρέδηα ζθελή ηεο ηάμεο. Ζ
δξακαηνπνίεζε ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα βαζίδεηαη
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ζε έλα πξσηνγελέο θείκελν θαη φρη ζε έλα επηλνεκέλν γηαηί ζα είρακε λα θάλνπκε γηα
ζελάξην ή γηα ζεαηξηθφ παηρλίδη139.
Ζ δξακαηνπνίεζε απνηειεί κία βησκαηηθή κέζνδν θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο
είλαη παξψλ, παίδεη, αλαιακβάλεη ξφινπο, γλσξίδεη ηα θίλεηξά ηνπο, ηηο πεξηερφκελεο
ηδενινγίεο, ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ, αμηνινγεί ηε δξάζε ηνπο. Ζ κέζνδνο απηή έρεη
πνιιαπιή

παηδαγσγηθή

αμία,

γλσζηηθή,

αηζζεηηθή,

θαιιηηερληθή

θαη

θνηλσληθνπνηεηηθή. Ο καζεηήο δεη ηελ εκπεηξία ηεο νκάδαο, αθνχεη, επηθνηλσλεί,
θξίλεη, δέρεηαη θαη απνξξίπηεη, αιιά θπξίσο αγσλίδεηαη, δξα, εδξαηψλνληαο ηε γλψκε
ηνπ, απνθηψληαο απηνπεπνίζεζε θαη ζάξξνο, ηηο βάζεηο γηα ηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε
ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ140.
Ζ δξακαηνπνίεζε απνηειεί κία κέζνδν θαηά ηελ νπνία, ηα παηδηά
ζρεκαηίδνπλ κηα εηθφλα ηνπ ηξφπνπ δσήο ζε κηα παιηά επνρή θαη γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη έλα θείκελν, πάλσ ζην νπνίν ζα
ζηεξηρηνχλ141.
ηε δξακαηνπνίεζε, αθνινπζείηαη κία ζπγθεθξηκέλε πνξεία ε νπνία αξρηθά
μεθηλά κε ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, έπεηηα
γίλεηαη κία πεξηγξαθή ηνπ θεηκέλνπ δίλνληαο ζεκαζία ζηα πξφζσπα, ζην ρψξν θαη ην
ρξφλν, δεκηνπξγείηαη ε πινθή κέζα απφ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ, γίλεηαη ιφγνο γηα ραξαρηήξεο ή γηα ζεαηξηθφ ηχπν, αθνινπζεί ε
ηδενινγηθή αλάιπζε δειαδή ν εληνπηζκφο φισλ ησλ αμηψλ, ησλ κελπκάησλ ηνπ
θεηκέλνπ, ε αηζζεηηθή απνηίκεζε κε έκθαζε ζηα αηζζεηηθά ζηνηρεία θαη ε
ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή αλάγλσζε ηνπ έξγνπ δειαδή ε παξνπζία ηνπ ηφζν ζηελ
επνρή πνπ δεκηνπξγήζεθε φζν θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή 142.
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηε δξακαηνπνίεζε, θαηαθέξλεη λα ειέγμεη ηα
εθθξαζηηθά ηνπ κέζα, λα ρεηξαγσγήζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε
ηνπο άιινπο, λα επηθνηλσλεί θαη λα αληαιιάζεη απφςεηο κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο,
λα ππνζηεξίδεη ηε γλψκε ηνπ κε ηξφπν δπλακηθφ θαη μεθάζαξν143.
Οινθιεξψλνληαο, κέζα απφ ηε δξακαηνπνίεζε, ηα παηδηά, απνκαθξχλνληαη απφ
ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, δνπλ γηα ιίγν ζε κία άιιε
139

Θ. Γξακκαηάο, Γηδαθηηθή ηνπ Θεάηξνπ (Αζήλα, 1999), ζει. 87-88
Σ. Μνπδαηζάθεο, Η ζεσξία ηνπ δξάκαηνο ζηε ζρνιηθή πξάμε: Τν ζεαηξηθό
παηρλίδη, ε δξακαηνπνίεζε (Αζήλα, 1994), ζει. 87-90.
141
ηξαηαξηδάθε-Κπιάθε (2006), φ.π., ζει.104-110.
142
Μνπδαηζάθεο, φ.π., ζει. 29-31.
143
Γξακκαηάο, φ.π., ζει. 18-19.
140
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πξαγκαηηθφηεηα θαη εηζέξρνληαη ζε έλα ρψξν θαληαζηηθφ, γηα λα βηψζνπλ κία
θαηάζηαζε ε νπνία αθνινπζεί ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο θαη επηζπκίεο. Έπεηηα
πάιη επηζηξέθνπλ ζηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα κε φια φζα πεξηιακβάλεη.
Ζ δξακαηνπνίεζε κπνξεί λα βνεζήζεη λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά θαιχηεξα ηελ
Ηζηνξία, δηφηη κέζσ απηήο απνθηνχλ εκπεηξίεο νη νπνίεο ηα βνεζνχλ λα αλαθαινχλ
ηελ εθάζηνηε ηζηνξηθή πιεξνθνξία, φπσο επίζεο θαη λα γλσξίζνπλ απφ πξψην ρέξη
ηηο ηζηνξηθέο πεγέο144. ηελ πεξίπησζή καο, ηα παηδηά ζα ελζαξξπλζνχλ λα
κειεηήζνπλ ηα θηήξηα θαη ηελ ελδπκαζία, ψζηε λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηηο
εμεηαδφκελεο επνρέο.
ηόρνη
Παηδί θαη δξακαηνπνίεζε:


Να θαιιηεξγεζεί ε γισζζηθή έθθξαζε ηνπ παηδηνχ.



Να απνθηήζεη θξηηηθή ζθέςε.



Να θαηαθηήζεη βαζηθέο γλψζεηο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή επνρή.



Να επηιέμεη ξνχρα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ρξνλνινγηθή πεξίνδν πνπ
αληηπξνζσπεχεη, γηα λα δείμεη φηη έρεη θαηαλνήζεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο
δξαζηεξηφηεηεο ηελ ελδπκαζία θάζε επνρήο .



Να απνθηήζεη ζεαηξηθή αγσγή θαη παηδεία.



Να κάζεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο.



Να εμνηθεησζεί κε έλλνηεο φπσο ν ηζηνξηθφο ρξφλνο, ην αίηην θαη ην
απνηέιεζκα.



Να κεηαβηβάζεη ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα, γλψζεηο, παξαηεξήζεηο θαη λα εθθξάζεη
ηε θαληαζία ηνπ.

Τιηθά
Ρνχρα, πθάζκαηα, θαπέια, θνζκήκαηα, ραξηί ηνπ κέηξνπ, ρξψκαηα, καξθαδφξνη,
ηέκπεξεο, κνιχβηα.

144

ηξαηαξηδάθε-Κπιάθε (2006), φ.π., ζει.104-110.
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Αθόξκεζε
Οη πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ βνεζήζεη, ψζηε ηα παηδηά λα έρνπλ
απνθηήζεη κηα πξψηε εηθφλα γηα ηελ ελδπκαζία θαη ηελ ηζηνξία θάζε επνρήο θαη είλαη
ζε ζέζε λα ηηο αλαπαξαζηήζνπλ. Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε, φηη απηφ πνπ έρεη
ζεκαζία, είλαη ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο γηα ηελ επνρή πνπ
δξακαηνπνηνχλ θαη φρη απιά λα ληπζνχλ, φπσο ληχλνληαλ νη άλζξσπνη εθείλεο ηεο
επνρήο. Ζ ελζπλαίζζεζε παίδεη κεγάιν ξφιν ζε απηφ ην ζεκείν, ψζηε θάζε παηδί λα
θαληαζηεί φηη είλαη έλαο άλζξσπνο κηαο άιιεο επνρήο, κε δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα
θαη ζθέςεηο145.
Γξακαηνπνίεζε θαη παηρλίδη
Οη επηζθέςεηο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζηα Μνπζεία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
πνιχ ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο, π.ρ. «Οη γαιάδηεο θπξίεο» πνπ
απεηθνλίδνληαη ζηελ ηνηρνγξαθία ηεο Κλσζνχ ή «Ζ Παξηδηάλα» κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ παξάδεηγκα γηα δξακαηνπνίεζε. Όπσο επίζεο κειεηψληαο ηνλ Κνχιε
θαη ηε Λφηδηα θαη έρνληαο παξαηεξήζεη ηελ ελδπκαζία ηεο επνρήο ζηα Μνπζεία,
κπνξνχλ λα θαληαζηνχλ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαηά ηελ επνρή απηή. Γεληθά, φ,ηη
έρεη θάλεη εληχπσζε ζηα παηδηά κέζα απφ ηελ κειέηε θαη ηηο επηζθέςεηο ζηα Μνπζεία
θαη φιεο νη πεγέο πνπ έρνπλ ζπλαληήζεη, κπνξεί λα δξακαηνπνηεζεί. Δίλαη πνιχ
ζεκαληηθφ λα ππάξρεη πινχζην επνπηηθφ πιηθφ ζηελ ηάμε, γηα λα κπνξέζνπλ ηα
παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηε ελζπλαίζζεζε θαη λα δξακαηνπνηήζνπλ απηφ πνπ
επηζπκνχλ. Ζ θαηάιιειε παξνπζίαζε θάζε επνρήο θαη νη βνεζεηηθέο εξσηήζεηο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, κπνξνχλ λα θηλήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, ψζηε λα ζειήζνπλ
λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα, ηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε έπεηηα λα δξακαηνπνηήζνπλ. Ο
εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα πεξηνξίζεη ηα παηδηά σο πξνο ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ,
αιιά αληίζεηα λα ηα ελζαξξχλεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, ρξεζηκνπνηψληαο ηε
θαληαζία ηνπο κέζα απφ ην θιίκα θαη ην πλεχκα ηεο επνρήο εθείλεο . Όηαλ
νινθιεξσζεί ε δξακαηνπνίεζε κπνξνχλ φινη καδί νκαδηθά λα απεηθνλίζνπλ ζην
ραξηί ηνπ κέηξνπ, κε ρξψκαηα θαη μπινκπνγηέο, απηφ πνπ ηνπο έθαλε εληχπσζε ζηε
δξακαηνπνίεζε θαη λα ην ηνπνζεηήζνπλ έπεηηα ζηε «γσληά».

145

ηξαηαξηδάθε-Κπιάθε (2006), φ.π., ζει.104-110.
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Γξαζηεξηόηεηεο σο πξνο ηα θηήξηα:
α) Γλσξίδσ ηα Μλεκεία, ηα νλόκαηά ηνπο θαη ηελ ηζηνξία ηνπο.
ηόρνη:
Παηδί θαη Γιώζζα:


Να εμαζθεζνχλ ζηελ αλάγλσζε ησλ νλνκάησλ ησλ Μλεκείσλ θαη ησλ
επνρψλ πνπ ππάγνληαη.



Να παξαηεξήζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηα Μλεκεία θαη λα κπνξνχλ λα πνπλ
πιεξνθνξίεο γη’ απηά.



Να εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπο θαη λα ηε δηαηππψλνπλ ζηελ ηάμε.



Να αλαπαξηζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.

Παηδί θαη δεμηόηεηεο:


Να αλαγλσξίδνπλ ηα Μλεκεία θαη ηελ επνρή ζηελ νπνία αλήθνπλ.



Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζην παηρλίδη
κε ηηο θάξηεο (ηθαλφηεηα δεκηνπξγηθήο επηλφεζεο).

Παηδί θαη λέα γλώζε:


Να κάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα θάζε Μλεκείν μερσξηζηά θαηά ηελ
παξαθνινχζεζε ληνθηκαληέξ.

Τιηθά:
Κάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηα θηήξηα-Μλεκεία ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ θαη ην φλνκά
ηνπο (Κλσζφο, θξήλεο Μνξνδίλη θαη Μπέκπν, Βαιηδέ Σδακί, Λφηδηα, Δλεηηθά ηείρε,
ζεκπίιηα, άγαικα αγλψζηνπ ζηξαηηψηε), αθίζεο κε ηα Μλεκεία, πξνηδέθηνξαο κε
ζρεηηθφ γηα ηα Μλεκεία ληνθηκαληέξ, θάξηεο κε ηελ επνρή (Μηλσηθή Κξήηε,
Δλεηνθξαηία, Σνπξθνθξαηία, ήκεξα)
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Αθόξκεζε:
Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηνπνζεηήζεη απφ πξηλ ζηε «γσληά» ηηο θάξηεο κε ηα
Μλεκεία, φπσο επίζεο θαη αλάινγεο εηθφλεο ζηνπο ηνίρνπο, ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ην
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα εκπιαθνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ.

Γλσξίδσ ηα Μλεκεία θαιύηεξα…
Σα παηδηά παξαηεξνχλ ην επνπηηθφ πιηθφ λα βξίζθεηαη ζηε «γσληά», ιέλε φ,ηη
γλσξίδνπλ γηα θάπνηα απφ απηά πνπ πηζαλφλ λα ηα έρνπλ επηζθεθηεί ή λα ηα έρνπλ
μαλαδεί κε θάπνην ηξφπν θαη ηη ζα ήζειαλ λα κάζνπλ. Όζα ζπδεηάλε ηα παηδηά, ν
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηα θαηαγξάθεη. Έπεηηα, κπνξνχλ λα πνπλ ηη ζέινπλ λα
κάζνπλ γηα ηα Μλεκεία, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαηαγξάθεη μαλά. Μέζα απφ ηε
ζπδήηεζε θαη αθνχ έρεη γίλεη ε πξψηε πξνζέγγηζε, φινη καδί παξαθνινπζνχλ ην
ληνθηκαληέξ γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα Μλεκεία θαη ηελ επνρή, ζηελ
νπνία αλήθνπλ θαη λα απαληήζνπλ ζε νξηζκέλα εξσηήκαηα, ψζηε λα ιπζνχλ πηζαλέο
απνξίεο ηνπο. Έπεηηα, ζπδεηάλε γη’ απηφ πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη ηη ηνπο έθαλε
εληχπσζε. Σα παηδηά παξαηεξνχλ ζηελ «γσληά» μαλά ηηο θάξηεο κε ηα Μλεκεία θαη
ζε μερσξηζηέο ηα νλφκαηά ηνπο θαη ηνπο ξσηάεη ηη ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ κε απηέο.
Ζ ζπλέρεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα δνζεί απφ ηα παηδηά. Δλδέρεηαη λα απνθαζίζνπλ
λα νκαδνπνηήζνπλ ηηο θάξηεο θαη λα βάινπλ εθείλεο κε ηα Μλεκεία καδί θαη εθείλεο
κε ηηο ιέμεηο ρσξηζηά. Δλδέρεηαη επίζεο, επεηδή ζα έρνπλ κάζεη ηα γξάκκαηα, λα
δηαβάζνπλ ηηο ιέμεηο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηηο αληηζηνηρήζνπλ κε ην αληίζηνηρν
Μλεκείν θαη ηελ επνρή ηνπ. Ζ ηειηθή επηινγή ζα γίλεη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. ην
ηέινο ν δάζθαινο κπνξεί λα ηνπο δεηήζεη, αθνχ έρνπλ παξαηεξήζεη ηηο εηθφλεο θαη
παξαθνινπζήζεη ην ληνθηκαληέξ, λα θαληαζηνχλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηε δσή ησλ
αλζξψπσλ κέζα ζηα θηήξηα απηά θαη λα ην αλαπαξαζηήζνπλ εηθαζηηθά π.ρ. κέζα απφ
ηε δσγξαθηθή. Τπάξρνπλ πνιιέο επηινγέο γηα ηελ έθβαζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο
θαη απηφ ζα εμαξηεζεί απφ ηα ίδηα ηα παηδηά.
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β) Σν παηρλίδη ηνπ θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ
ηόρνη
Παηδί θαη Γιώζζα:


Να εμαζθεζνχλ ζηελ αλάγλσζε κέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα Μλεκεία.



Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζχλδεζε γξαπηνχ – πξνθνξηθνχ ιφγνπ.



Να δηαβάδνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ κία απιή πξφηαζε



Να εληνπίδνπλ ηα θχξηα ζεκεία πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ζε κία πξφηαζε.

Παηδί θαη δεμηόηεηεο:


Να εμαζθεζνχλ ζηελ θαηαγξαθή θαη ζηελ παξαηήξεζε ησλ Μλεκείσλ
(δεμηφηεηα ρξήζεο πνηθίισλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο)



Να παίξλνπλ πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο γξαπηέο πεγέο.

Παηδί θαη αλαζηνραζκόο:


Να ζπκεζνχλ φζα έκαζαλ απφ πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα Μλεκεία.

Παηδί θαη ζπλεξγαζία:


Να εξγαζηνχλ νκαδηθά γηα λα βξνπλ ην Μλεκείν πνπ αλαδεηνχλ θάζε θνξά.

Τιηθά
Φσηνγξαθηθή κεραλή, ληνζηέ, κνιχβηα, καγλεηνθσλάθη, θάθεινη πνπ κέζα γξάθνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ην Μλεκείν, ιεπθέο θφιιεο, μπινκπνγηέο.

Αθόξκεζε
Απφ ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα πνπ νη καζεηέο έρνπλ κάζεη λα
αλαγλσξίδνπλ ηα Μλεκεία θαη ηελ επνρή ηνπο, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηα ξσηήζεη
αλ ζα ήζειαλ λα ηα επηζθεθηνχλ θαη λα παίμνπλ ην παηρλίδη ηνπ θξπκκέλνπ
ζεζαπξνχ. Δπεηδή ζηα παηδηά θαη ηδηαίηεξα ζε απηή ηελ ειηθία, ε ιέμε παηρλίδη είλαη
θάηη πνπ ηνπο αξέζεη, απηφ ζα ηα ραξνπνηήζεη θαη ζα θηλεηνπνηεζνχλ άκεζα γηα ηελ
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δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ηέηνηνπ είδνπο
εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο απνηεινχλ πεγή εξεζηζκάησλ γηα ηα κηθξά παηδηά, ηα νπνία
αλ ζπλδπαζηνχλ κε ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο, δεκηνπξγνχλ λνεηηθέο
αλαπαξαζηάζεηο νη νπνίεο εμειίζζνπλ ην παηδί 146.
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δξαζηεξηφηεηα απηή, ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη
πξνεηνηκαζία γηα ηελ επίζθεςε ζηα Μλεκεία ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ. Έηζη, φπσο
θαη ζηηο πξνεγνχκελεο εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αξρηθά ζα γίλεη θαηαλνκή ησλ
αξκνδηνηήησλ ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηθήο κεραλήο, ηνπ
καγλεηνθψλνπ θαη ησλ ζεκεηψζεσλ. Έπεηηα, ζα ζπδεηήζνπλ φινη καδί γηα ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα επηζθεθηνχλ θαη ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή θαη
ηνλ ζεβαζκφ ηνπο ζηα Μλεκεία, πνπ απνηεινχλ ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά. Ο
εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα έρεη νξγαλψζεη θαη πξνεηνηκάζεη

απηή ηελ

δξαζηεξηφηεηα κε πνιχ πξνζεθηηθφ ηξφπν γηα ην ιφγν φηη είλαη κία δξαζηεξηφηεηα
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νιφθιεξε ηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ε αζθάιεηα ησλ
καζεηψλ είλαη ν θχξηνο ιφγνο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη ζπλελλνεζεί κε άηνκα ηνπ
Γήκνπ Ζξαθιείνπ, ψζηε λα έρεη ηνπνζεηήζεη απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα ζηα
Μλεκεία πνπ ζα επηζθεθηνχλ, θαθέινπο κε πιεξνθνξίεο γηα θαζέλα μερσξηζηά, ηα
νπνία νη καζεηέο ζα βξίζθνπλ θαη ζα ηα δηαβάδνπλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα
πεξηέρνπλ νη θάθεινη ζα είλαη απηά πνπ ζα ζέινπλ λα κάζνπλ νη καζεηέο γηα ηα
Μλεκεία θαη πνπ ζα έρνπλ εθθξάζεη κέζα απφ ζπδήηεζε πνπ ζα έρεη πξνεγεζεί ζηελ
ηάμε πξηλ ηελ επίζθεςε.

Σν παηρλίδη ηνπ θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ θάπσο δηαθνξεηηθά…
Ο εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη ηα παηδηά, πνηα λνκίδνπλ φηη πξέπεη λα είλαη ε πξψηε
ζηάζε γηα λα μεθηλήζεη ην παηρλίδη απφ φια φζα έρνπλ κάζεη ην πξνεγνχκελν
δηάζηεκα ψζηε λα ππάξμεη κηα ρξνληθή ζεηξά ζηα Μλεκεία ηνπ Ζξαθιείνπ. Ζ
εκπεηξία ησλ καζεηψλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ζα ηνπο βνεζήζεη λα
απαληήζνπλ, φηη ε Κλσζφο πξέπεη λα είλαη ε αθεηεξία ηνπ παηρληδηνχ θαη απφ εθεί ζα
μεθηλήζνπλ. Σελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο επίζθεςεο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν, ν
146
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εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θάλεη κία ζπδήηεζε κε ηα παηδηά γηα λα ηα βνεζήζεη λα
ζπκεζνχλ φια φζα έρνπλ κάζεη ζηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα
βνεζεζνχλ ζε απηή.
Όινη καδί πάλε ζηελ Κλσζφ θαη αξρίδνπλ ηελ πεξηήγεζε θαη ηελ μελάγεζε
ζηνπο ρψξνπο ηεο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο ελζαξξχλεη λα ζρνιηάδνπλ φζα βιέπνπλ
θαη λα θάλνπλ εξσηήζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα νη νκάδεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ην επνπηηθφ
πιηθφ, θάλνπλ ηηο θαηαγξαθέο. Γηα ην ιφγν φηη έρνπλ πξνεγεζεί φιεο νη
πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ αξθεηά
ζηνηρεία γηα ηελ Κλσζφ αιιά θαη γηα φια ηα Μλεκεία ζπλνιηθά, ψζηε λα κπνξνχλ λα
ηα ζπκεζνχλ θαη λα ηα αλαθαιέζνπλ. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί κε ηηο θαηάιιειεο
εξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, λα βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα αλαθαινχλ
φζα έκαζαλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φζα
δηαδξακαηίδνληαη ζηνλ ρψξν. Πξνο ην ηέινο ηεο μελάγεζεο, ζα έρεη ηνπνζεηεζεί ζε
θάπνην εκθαλέο ζεκείν έλαο θάθεινο κε πιεξνθνξίεο πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζε θάπνην
άιιν Μλεκείν ηνπ Ζξαθιείνπ, ρσξίο φκσο λα ην νλνκαηίδεη, γηα λα ην αλαθαιχςνπλ
νη καζεηέο. Έηζη, ζε θάζε Μλεκείν πνπ ζα νδεγεί ν θάθεινο, ζα γίλεηαη ε πεξηήγεζε
θαη ε θαηαγξαθή θαη παξαηήξεζε ηνπ κλεκείνπ κέρξη λα βξεζεί ν επφκελνο θάθεινο
γηα ην επφκελν Μλεκείν θαη νχησ θαζεμήο. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη εχθνιν
λα γίλεη ζε κία κέξα νπφηε ίζσο ρξεηαζηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εκέξεο γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί. Θα παξαζέζνπκε παξαθάησ νξηζκέλα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα
πνπ κπνξνχλ λα είλαη γξακκέλα ζηνπο θαθέινπο γηα λα νδεγνχλ ζηα Μλεκεία θαη ηα
νπνία ζα ηα γλσξίδνπλ ήδε κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο ζηε ηάμε θαη φζα έρνπλ
πξνεγεζεί:
«Ο βαζηιηάο ησλ δψσλ έδηλε λεξφ ζηνπο αλζξψπνπο…», ψζηε λα θαηαιάβνπλ φηη
αλαθέξεηαη ζηα Ληνληάξηα θαη ζηελ θξήλε Μνξνδίλη147.
«ην θηήξην απηφ ζχρλαδαλ παιηά νη επγελείο, ελψ ζήκεξα απνηειεί ην δεκαξρείν ηεο
πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ» γηα ηελ Λφηδηα148.
«Έλα θξνχξην κέζα ζηε ζάιαζζα» γηα ηνλ Κνχιε149.
«Δδψ μεδηςνχζαλ νη πεξαζηηθνί..θαη ηφηε θαη ζήκεξα…» γηα ην ζέκπηιη ζηελ πιαηεία
Κνξλάξνπ150.
147

Δηθφλα 6 (παξάξηεκα, ζει. 87).
Δηθφλα 4 (παξάξηεκα, ζει. 86).
149
Δηθφλα 8 (παξάξηεκα, ζει. 88) .
150
Δηθφλα 9 (παξάξηεκα, ζει. 89) .
148
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«Μπνξεί λα κελ έρσ θεθάιη, έδηλα φκσο λεξφ..» γηα ηελ θξήλε Μπέκπν151.
«ηέθνκαη πνιιά ρξφληα εθεί, αθίλεηνο θαη πην ςειφο απφ φινπο» γηα ην άγαικα ηνπ
Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ152 ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο.
ε φιεο ηηο επηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο, νη καζεηέο έρνπλ ηνλ θχξην ξφιν θαη ν
εθπαηδεπηηθφο ηνπο ζπκβνπιεχεη, ηνπο θαζνδεγεί θαη αζθαιψο πξνζέρεη γηα ηελ
αζθάιεηά ηνπο. Σνπο θαθέινπο πνπ βξίζθνπλ, ηνπο δηαβάδνπλ κφλνη ηνπο θαη θάπνηνο
ζα αλαιάβεη λα ηνπο ζπγθεληξψλεη ζα ιάθπξν λίθεο. Οη νκάδεο ζα θσηνγξαθίδνπλ,
ζα καγλεηνθσλνχλ θαη ζα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο ή ζα ζρεδηάζνπλ φζα βιέπνπλ ηελ
ψξα ηεο επίζθεςεο ή αθνχ επηζηξέςνπλ ζηελ ηάμε. Δπίζεο, αλ ππάξρεη ρψξνο εθεί,
αλάκεζα ζηα Μλεκεία, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηα παηδηά λα
παξαηεξήζνπλ απηά πνπ βιέπνπλ θαη λα θάλνπλ θάπνηεο δσγξαθηέο σο πξνο απηά.
Καηά ηελ επηζηξνθή ζηελ ηάμε, ζπδεηάλε φζα πξνεγήζεθαλ, βιέπνληαο ηα
ζρέδηα θαη ηηο θσηνγξαθίεο θαη αθνχγνληαο φζα καγλεηνθψλεζαλ. Έπεηηα ηα
θνιιάλε πάλσ ζηε γξακκή ηνπ ρξφλνπ.

γ) Καηαζθεπή Μλεκείσλ
ηόρνη
Παηδί θαη λέα γλώζε:


Να κάζνπλ ιεπηνκέξεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κηληαηνχξαο, ψζηε λα
αλαγλσξίδνπλ εχθνια ηα Μλεκεία (π.ρ. ηα Ληνληάξηα ζηελ θξήλε Μνξνδίλη).

Παηδί θαη ραξηνγξάθεζε:


Να ηνπνζεηήζνπλ ζσζηά ηηο κηληαηνχξεο Μλεκείσλ πάλσ ζην ράξηε ηνπ
Ζξαθιείνπ.



Να εμνηθεησζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηνλ ράξηε θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε
ρξεζηκφηεηά ηνπ.

151
152

Δηθφλα 5 (παξάξηεκα, ζει. 87).
Δηθφλα 10 (παξάξηεκα, ζει. 89) .
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Παηδί θαη θαηαζθεπέο:


Να θαηαζθεπάζνπλ ηα Μλεκεία κε ην πιηθφ ηεο επηινγήο ηνπο, ψζηε λα
δείμνπλ ζηελ πξάμε φηη θαηαλφεζαλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα
απφ ηα Μλεκεία.

Παηδί θαη δεμηόηεηεο:


Να αλαγλσξίδνπλ ηηο κηληαηνχξεο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε
Μλεκείνπ.

Τιηθά
Υάξηεο Ζξαθιείνπ, κηληαηνχξεο Μλεκείσλ, ρξψκαηα, καξθαδφξνη, πιαζηειίλε,
πειφο.

Αθόξκεζε
Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηνπνζεηήζεη ζηε «γσληά» κηληαηνχξεο ησλ Μλεκείσλ
πνπ έρνπλ επηζθεθηεί θαη επεμεξγαζηεί ζηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη έλα
ράξηε ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ. Οη καζεηέο ηα παξαηεξνχλ θαη ηα επεμεξγάδνληαη
ιέγνληαο ηα νλφκαηα ησλ Μλεκείσλ θαη φζα έκαζαλ.
Η θαηαζθεπή ελόο Μλεκείνπ
Ζ εξψηεζε πνπ κπνξεί λα θάλεη ζηνπο καζεηέο είλαη ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ κε
ηηο κηληαηνχξεο θαη ηνλ ράξηε θαη πψο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ. Τπνζέηνπκε φηη ζα
ζθεθηνχλ φηη κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο κηληαηνχξεο ζηε ζσζηή ζέζε πάλσ ζην
ράξηε, αιιηψο ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο δηεπθνιχλεη λα ην απαληήζνπλ. Απιψλνπλ ηνλ
ράξηε ζην πάησκα θαη φινη καδί πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηηο ζέζεηο ησλ Μλεκείσλ
δηαβάδνληαο ηηο ιέμεηο πνπ έρεη ν ράξηεο. Κάπνηνη καζεηέο ίζσο δπζθνιεχνληαη κε
ηνλ ράξηε αλ δελ έρνπλ μαλαδεί, νπφηε ν δάζθαινο ζα ηνπο βνεζήζεη ή κπνξεί θαη λα
θάλεη κία ζπδήηεζε αξρηθά γηα ηνλ ράξηε, ψζηε λα ηνπο δψζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο
γηα ην ξφιν θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα βνεζεζνχλ ζηε
δξαζηεξηφηεηα. Ωο πξνο απηφ ζα βνεζνχζε πεξηζζφηεξν λα ππάξρνπλ απφ ηελ αξρή
ηεο ρξνληάο, αλαξηεκέλνη ράξηεο ζηελ ηάμε (Διιάδαο, Κξήηεο, Παγθφζκηνο) θαη λα
γίλεηαη ζπρλά αλαθνξέο ζε απηνχο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε
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αθνξκή ηα καζήκαηα, ψζηε νη καζεηέο λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε απηφλ θαη λα
γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ.
Έπεηηα ηνπο δεηάεη λα θαηαζθεπάζνπλ θη απηνί ηα Μλεκεία κε φπνην ηξφπν
επηζπκνχλ είηε κε ηε δσγξαθηθή κε ρξψκαηα θαη καξθαδφξνπο, είηε κε πιαζηειίλε,
ραξηφληα ή πειφ. Ζ επηινγή ζα γίλεη απφ ηνλ θαζέλα καζεηή μερσξηζηά ή ζα ην
απνθαζίζνπλ νκαδηθά.

δ) Γεκηνπξγία καθέηαο κε Μλεκεία
ηόρνη
Παηδί θαη Γιώζζα:


Να θάλνπλ εηπκνινγηθή αλάιπζε ηεο ιέμεο «αεξνθσηνγξαθία».

Παηδί θαη γξαθή:


Να γξάςνπλ ηα νλφκαηα ησλ Μλεκείσλ ψζηε λα εμαζθεζνχλ ζηε γξαθή
ιέμεσλ.



Να απνθηήζνπλ ζπλήζεηεο νξζήο γξαθήο θαη ηνληζκνχ.



Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ θαιιηγξαθία θαη ηελ επαλάγλσζηε γξαθή.

Παηδί θαη ραξηνγξάθεζε:


Να αληηζηνηρίζνπλ θάζε Μλεκείν ζηε ζσζηή ζέζε πάλσ ζην ράξηε ηνπ
Ζξαθιείνπ.

Παηδί θαη λέα γλώζε:


Να αλαγλσξίζνπλ κία αεξνθσηνγξαθία θαη λα κάζνπλ γη’ απηή.

Παηδί θαη θαηαζθεπέο:


Να θαηαζθεπάζνπλ κηθξέο ζεκαίεο κε μπιάθηα θαη ραξηί.
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Παηδί θαη αλαζηνραζκόο:


Να αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο, ηε ζέζε ησλ Μλεκείσλ πάλσ ζην ράξηε.

Τιηθά
Αεξνθσηνγξαθία ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ, πηλέδεο ζε δηάθνξα ρξψκαηα, μπιάθηα,
ραξηί, κνιχβη.

Αθόξκεζε
Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηνπνζεηήζεη ζηε «γσληά» κία αεξνθσηνγξαθία ηεο
πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ ζε κεγέζπλζε, ψζηε λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ
πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη έλα θνπηάθη κε πηλέδεο ζε δηάθνξα ρξψκαηα. Δδψ ζα
πξέπεη λα πνχκε φηη ηελ αεξνθσηνγξαθία, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηελ βξεη κε ην
λα κπεη ζην «Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (G.I.S.) ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ»153,
ε νπνία εθαξκνγή, παξνπζηάδεη φιε ηελ πεξηνρή ηνπ Ζξαθιείνπ, θαη λα ηππψζεη κία
απφ ηηο αεξνθσηνγξαθίεο πνπ ππάξρνπλ. Δλαιιαθηηθά, «ζεξθάξνληαο» ζην
δηαδίθηπν κπνξεί λα βξεη πνιιέο αεξνθσηνγξαθίεο θαη λα ηππψζεη κία απφ εθεί.
Απηή ε αεξνθσηνγξαθία κπνξεί λα ζπκίζεη ηελ καθέηα154 ηνπ Ζξαθιείνπ ζηα
Δλεηηθά ρξφληα πνπ είραλ δεη ζην Ηζηνξηθφ-Λανγξαθηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, νπφηε
ζα βνεζεζνχλ ζηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα αθνινπζήζεη.

Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ κία καθέηα κε ηα Μλεκεία ηεο πόιεο
Ο εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη ηνπο καζεηέο αλ γλσξίδνπλ ην είδνο ηεο θσηνγξαθίαο
θαη αλ κπνξνχλ λα ππνζέζνπλ ηνλ ηξφπν ιήςεο ηεο. πδεηάλε γηα ηελ εηπκνινγία ηεο
ιέμεο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ φηη είλαη ε θσηνγξαθία πνπ έρεη ιεθζεί απφ αέξνο
δειαδή απφ πηεηηθφ κέζν. Έπεηηα, ηνπο δίλεη ηηο πηλέδεο θαη ηνπο δεηάεη λα ηηο
βιέπνπλ ζαλ ηα Μλεκεία πνπ έρνπλ κάζεη, ψζηε λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζηε ζσζηή
ζέζε πάλσ ζηελ αεξνθσηνγξαθία. Πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεη φπνηνο βιέπεη ηε
153

«Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (G.I.S.)», Γήκνο Ζξαθιείνπ,
http://gis.heraklion.gr/
154
Δηθφλα 14 (παξάξηεκα, ζει. 91) .
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καθέηα, ηη αληηπξνζσπεχνπλ νη πηλέδεο, κπνξνχλ λα θηηάμνπλ κε ηα μπιάθηα θαη ην
ραξηί, κηθξέο ζεκαίεο κε ην φλνκα θάζε Μλεκείνπ. Όηαλ ινηπφλ βιέπεη θάπνηνο ηε
καθέηα απηή, ζα μέξεη φηη νη πηλέδεο δείρλνπλ ηα Μλεκεία ηνπ Ζξαθιείνπ. Ζ
δξαζηεξηφηεηα απηή, κπνξεί λα ζπκίδεη ηελ πξνεγνχκελε κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
Μλεκείσλ πάλσ ζηνλ ράξηε, φκσο έρεη ζθνπφ λα απνηειέζεη δξαζηεξηφηεηα
αμηνιφγεζεο θαη εκπέδσζεο ψζηε λα δνχκε αλ νη καζεηέο έκαζαλ ηε ζέζε ησλ
Μλεκείσλ.

Φάζε 3. Οινθιήξσζε ηνπ project
Ζ ηξίηε θάζε ηνπ project είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί ν εθπαηδεπηηθφο ζα
δηαπηζηψζεη αλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη πνπ είρε ζέζεη εμαξρήο θαη αλ ηα παηδηά
απέθηεζαλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κέζα απφ φιε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ. Μπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηέο εκέξεο θαη ζα
εμαξηεζεί απφ ηελ πνξεία ησλ πξνεγνχκελσλ θάζεσλ.
Έηζη, φηαλ θηάζνπκε ζηελ ηξίηε θάζε κπνξεί λα γίλεη αξρηθά κία ζπδήηεζε
κε φια ηα παηδηά ζηε «γσληά», ιέγνληαο θαζέλα ηη ηνπ άξεζε θαη ηη φρη, ηη ηνπ έθαλε
εληχπσζε, αλ θάηη ην δπζθφιεςε θαη αλ ζα ήζειε λα μαλαθάλεη θάπνηα
δξαζηεξηφηεηα. Έπεηηα κπνξνχλ φιεο ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηξαβνχζαλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο, λα ηηο μαλαδνχλ θαη λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζηελ ηζηνξηθή γξακκή πνπ
ζα βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν. Υξεηάδεηαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο επνρέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα
νκαδνπνηήζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο θαη λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζηελ επνρή πνπ αλήθνπλ
γηα λα παξνπζηάδεηαη κε ζεηξά, ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Όια ηα ζρφιηα ησλ
καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ρξήζηκν λα ηα θαηαγξάθεη ψζηε λα ηνλ βνεζήζνπλ
λα θαηαιάβεη, ηη θαηαλφεζαλ ηα παηδηά, αλ δπζθνιεχηεθαλ θάπνπ αιιά θαη ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο.
Μπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηζηνξία πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηα Μλεκεία
θαη ζε απηφ ζα ηα βνεζήζεη ε γλψζε θαη ε εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εξγαζίαο. Απηή ηελ ηζηνξία κπνξνχλ λα ηελ γξάςνπλ, λα ηελ εηθνλνγξαθήζνπλ,
φπσο θαη λα ηελ δξακαηνπνηήζνπλ, ψζηε λα απνηειέζεη κία ηειηθή νκαδηθή εξγαζία.
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Ό,ηη δεκηνπξγίεο θαη θαηαζθεπέο έθαλαλ ηα παηδηά, κπνξνχκε λα ηα
αλαξηήζνπκε θαη λα ηα ζηνιίζνπκε ζηελ ηάμε. Μπνξνχκε λα θνιιήζνπκε ζηνπο
ηνίρνπο δσγξαθηέο, εηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή αθφκα θαη λα
θάλνπκε κία έθζεζε ζηελ ηάμε κε φιεο ηηο θαηαζθεπέο ησλ παηδηψλ ηελ νπνία ζα
κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ θαη νη ππφινηπεο ηάμεηο. Δθεί ζα κπνξνχλ λα κηιήζνπλ ζηα
ππφινηπα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ, γηα φια φζα έκαζαλ θαη ηνπο έθαλαλ εληχπσζε θαη
φιε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζαλ. Μέζα απφ ηελ επίζθεςε ησλ άιισλ ηάμεσλ
κπνξνχλ ηα παηδηά λα παξνπζηάζνπλ θαη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο άξεζαλ,
φπσο ηελ δξακαηνπνίεζε θαη νηηδήπνηε άιιν ηνπο άξεζε. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
έθζεζεο δελ δείρλεη κφλν ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ ηα παηδηά, αιιά
απνηειεί θαη έλαλ ηξφπν λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα άιια παηδηά ηνπ ζρνιείνπ κέζα
απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Γη’ απηφ ην ζθνπφ κπνξνχλ φινη καδί λα
θαηαζθεπάζνπλ έλα κεγάιν θνιάδ ή κηα κεγάιε αθίζα κε ζέκα ηα Μλεκεία ηνπ
Ζξαθιείνπ θαη λα ην αλαξηήζνπλ ζε θάπνην ηνίρν ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα κάζνπλ λα
ζπλεξγάδνληαη θαη κε άιιεο ηάμεηο θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο πνπ
ζα βνεζήζεη ζε κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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Κεθάιαην Έθην
6. Αμηνιόγεζε ηνπ project155
ην ηέινο ηνπ project, ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα αμηνινγήζεη ηελ φιε
πνξεία πνπ πξνεγήζεθε κέζα απφ θάζε θάζε μερσξηζηά, ψζηε λα δηαπηζηψζεη αλ
θαηαθηήζεθαλ νη ζηφρνη πνπ είρε ζέζεη εμαξρήο. Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε ηα
ζεκεία ζε θάζε θάζε πνπ πξέπεη λα πξνζέμεη ν εθπαηδεπηηθφο.

6.1. Αμηνιόγεζε ηεο Φάζεο 1:
ηελ Φάζε 1 πνπ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηα
παηδηά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, λα επηιέμνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ κφλα ηνπο ην ζέκα
κέζα απφ ην δηάινγν θαη ηε ζπδήηεζε. ε απηή ηε δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη λα
ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά θαη λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο ή ηπρφλ απνξίεο πνπ
κπνξεί λα έρνπλ, γη’ απηφ ην ιφγν ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ηα ελζαξξχλεη λα ην
θάλνπλ απηφ.

6.2. Αμηνιόγεζε ηεο Φάζεο 2:
Ζ Φάζε 2 πεξηιάκβαλε ηελ έξεπλα ησλ καζεηψλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζπκκεηείραλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ είραλ ηεζεί
εμαξρήο. ε απηφ ην ζεκείν ρξεηάδεηαη λα πνχκε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ρξεηάδεηαη λα
είλαη ζρεδηαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ηηο θάλνπλ επράξηζηεο θαη δηαζθεδαζηηθέο
ψζηε λα κνλνπσιήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ κε φξεμε θαη
αλππνκνλεζία. Δπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα βνεζάεη ηα παηδηά πνπ δε
ζπκκεηέρνπλ φζν θάπνηα άιια, λα αλαιάβνπλ πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο, ψζηε λα
έρνπλ φια ην ίδην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, αλ απηφ είλαη δπλαηφ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα σο πξνο ηελ ελδπκαζία πνπ
αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο (ζει. 61-62), ζην παηρλίδη κε ηηο θάξηεο, είδακε φηη
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ιεηηνπξγεί σο δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο θαη εκπέδσζεο, έπεηηα απφ ηελ επίζθεςε
ζην Αξραηνινγηθφ θαη Ηζηνξηθφ-Λανγξαθηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ ψζηε λα
δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν θαηαθηήζεθαλ νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί γηα ηελ επίζθεςε.
Σν λα ηνπνζεηήζνπλ ηα παηδηά ηηο θάξηεο πνπ δείρλνπλ ηελ ελδπκαζία ησλ αλζξψπσλ
θάζε πεξηφδνπ ζε ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά, ζα δείμεη αλ θαηαλφεζαλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελδπκαζίαο θάζε επνρήο θαη κε αθνξκή απηέο ηηο εηθφλεο, κπνξεί
λα γίλεη κία επηπιένλ ζπδήηεζε σο πξνο απηφ, ζην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
ηηο δξαζηεξηφηεηεο σο πξνο ηα θηήξηα, ζηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα πνπ
είλαη ε θαηαζθεπή καθέηαο κε ηα Μλεκεία (ζει.74-76), αλαθέξακε φηη απνηειεί κηα
δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο, γηαηί ζηελ νπζία απνηειεί κία ζπλδπαζηηθή
δξαζηεξηφηεηα φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ σο πξνο ηα θηήξηα. Πεξηιακβάλεη ηελ
παξαηήξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Μλεκείσλ, ηελ θαηαζθεπή
ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ηε ζέζε ηνπο πάλσ ζην ράξηε ηνπ Ζξαθιείνπ. Μέζα
απφ απηή ηε ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν νη
καζεηέο γλψξηζαλ θαιχηεξα ηα Μλεκεία θαη είλαη ζε ζέζε λα ηα αλαγλσξίδνπλ θαη
λα ηα μερσξίδνπλ.

6.3. Αμηνιόγεζε ηεο Φάζεο 3:
Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί ζηελ νπζία απνηειεί
ηελ νινθιήξσζε θαη ην ηέινο ηεο εξγαζίαο θαη δείρλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηά πφζν
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί. Μέζα απφ ηελ Φάζε 3, ν
εθπαηδεπηηθφο ζα δηαπηζηψζεη ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο
ζηελ φιε πνξεία ηεο εξγαζίαο, φπσο επίζεο θαη πνχ δπζθνιεχηεθαλ ή ζα κπνξνχζαλ
λα ηα πάλε θαιχηεξα. Απηφ είλαη θάηη πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξέζεη λα ην
αμηνπνηήζεη ζε θάπνην επφκελν ζρέδην εξγαζίαο, ψζηε λα έρεη θαιχηεξα
απνηειέζκαηα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε φιε ηε δηάξθεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην
project λα παξαηεξεί ν εθπαηδεπηηθφο κε κεγάιε πξνζνρή ηηο δεμηφηεηεο πνπ
θαηαθηνχλ ηα παηδηά θαη λα είλαη ππνζηεξηθηηθφο θαη ελζαξξπληηθφο γηα θάζε παηδί
ρσξηζηά. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θάλεη απνηίκεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηνπ project, λα θαηαγξάςεη ην
ελδηαθέξνλ θαη ηε δηάζεζε ησλ παηδηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο φπσο επίζεο θαη ηελ
επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία πνπ είραλ αλακεηαμχ ηνπο. Πνιχ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη
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θαηαγξαθέο ηνπ, σο πξνο ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζηα Μνπζεία θαη κε ηνπο
εηδηθνχο επηζηήκνλεο πνπ ζπδήηεζαλ θαη ην θαηά πφζν ήηαλ ζπλεξγάζηκνη θαη
ππάθνπνη ζηνπο θαλφλεο πνπ είραλ ηεζεί εμαξρήο. πκπεξαζκαηηθά, ε αμηνιφγεζε ζα
εζηηάζεη ζην αλ ην project έδσζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα
παηδηά, νη νπνίεο θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ελεξγνπνίεζαλ ηε ζθέςε θαη ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ.
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Δπίινγνο
Όπσο είρακε αλαθέξεη ζηελ αξρή, ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα
παξνπζηάζεη ηηο ρξνληθέο έλλνηεο ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αιιαγήο κε ηελ αμηνπνίεζε
ησλ κλεκείσλ ελφο ηφπνπ, σο κέζν γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ παξειζφληνο ζε κηθξέο
ειηθίεο. Απνηειεί ζηελ νπζία κηα δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο, κία πξνζπάζεηα
πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ ρξήζηκν νδεγφ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πνπ
ελδηαθέξεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κε ηελ ηάμε ηνπ έλα ζρέδην εξγαζίαο κε ζέκα «Σα
κλεκεία ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ σο κέζν γηα ηελ έλλνηα ηεο πξφζιεςεο ηνπ
παξειζφληνο απφ παηδηά πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο» . ηα θεθάιαηα πνπ πξνεγήζεθαλ,
αλαθεξζήθακε ζηελ έλλνηα ηνπ παξειζφληνο θαη κηιήζακε εθηελψο γηα ηνλ ηζηνξηθφ
ρξφλν θαη ηελ ηζηνξηθή ζθέςε. Δίδακε φηη ην παηδί ηεο πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο ζε
γεληθέο γξακκέο, αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ.
Όηαλ φκσο ηα γεγνλφηα ή νη θαηαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο ζπλδεζνχλ κε βησκαηηθέο
ηνπο εκπεηξίεο ή ρξεζηκνπνηεζνχλ πξαθηηθέο πνπ λα βνεζνχλ ζην ζρεκαηηζκφ
αλάινγσλ ελλνηψλ (αθήγεζε ηζηνξηψλ, ρξήζε εηθφλσλ θαη αληηθεηκέλσλ, επηζθέςεηο
ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θηι.), κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη κε αθξίβεηα ζε ρξνληθέο
ζρέζεηο γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη λα μερσξίδνπλ θαιχηεξα ην παξφλ απφ ην
παξειζφλ156.
Ηδηαίηεξν βάξνο δψζακε ζηε κειέηε ηεο Ηζηνξίαο, θαη εηδηθφηεξα ζηε κειέηε
ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηνλ ξφιν πνπ επξφθεηην λα δηαδξακαηίζεη ζε απηήλ εδψ ηελ
εξγαζία. Αλαθέξακε, φηη ε ηνπηθή ηζηνξία βαζίδεηαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ
παηδηψλ ζηε δεκηνπξγία ηεο γλψζεο, γη’ απηφ ε κέζνδνο project είλαη ε θαηάιιειε
κέζνδνο γηα ηελ εξγαζία απηή, θαζψο νη καζεηέο απφ παζεηηθνί απνδέθηεο ηεο
γλψζεο κεηαηξέπνληαη ζε ελεξγεηηθνχο ζπκκέηνρνπο ζηε θάζε δεκηνπξγίαο ηεο 157.
Έηζη, πξνηείλακε έλα ζρέδην εξγαζίαο ην νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κία ηάμε
ηνπ Γεκνηηθνχ, θπξίσο απφ παηδηά πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο.
Δηπψζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, φηη γηα λα κπνξέζνπκε λα
αμηνινγήζνπκε ην project θαη λα δνχκε εάλ επηηεχρζεθαλ νη γεληθνί θαη εηδηθνί
ζηφρνη καο, ρξεηάδεηαη λα γίλεη αμηνιφγεζε φισλ φζσλ έθαλαλ ηα παηδηά κε ηηο
νκάδεο ηνπο ζε φιεο ηηο θάζεηο, φζα δεκηνχξγεζαλ θαη φζα έρνπλ θαηαγξάςεη κε ην
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επνπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δνπιεηά ησλ παηδηψλ
απνηειεί ην θξηηήξην γηα λα αμηνινγήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα πνχκε φηη έλα ζρέδην εξγαζίαο δελ κπνξεί λα
αληηθαηαζηήζεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αιιά αληίζεηα δίλεη πνιιέο επθαηξίεο ζην
παηδί λα εμαζθεζεί ζηελ αλάγλσζε, ζηελ γξαθή, ζηελ αξίζκεζε, ζηελ παξαηήξεζε,
ζηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. ε απηή
ηελ θαηεχζπλζε βνεζάεη πνιχ ε θαηαγξαθή πνπ ππάξρεη ζην project γη’ απηφ θαη
θαηέρεη ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ φιε ηε δηαδηθαζία158. Δπίζεο ε ζπδήηεζε θαη ε
αληαιιαγή απφςεσλ πνπ ππάξρεη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, βνεζάεη πάξα πνιχ
ζηελ ηζηνξηθή γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, θάηη πνπ ηζρχεη γηα φιεο ηηο ηάμεηο θαη
ησλ ηξηψλ βαζκίδσλ159.
Πεξηβάιινλ θαη παηδί είλαη δχν έλλνηεο αιιειέλδεηεο γη’ απηφ θαη ρξεηάδεηαη
ηφζν ην ζρνιηθφ φζν θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ λα πξνζθέξεη πνιιέο επηινγέο
ζην παηδί160. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη ζα πξέπεη λα
πξνζθέξεη έλα πεξηβάιινλ κέζα ζηελ ηάμε, πινχζην ζε εξεζίζκαηα θαη πάληα
αλάινγα κε ην επίπεδν αλάπηπμεο θαη ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Πξέπεη λα ζπκάηαη φηη
ν ίδηνο απνηειεί έλα ηζφηηκν κέινο κέζα ζηελ ηάμε θαη ζα καζαίλεη θαη απηφο κέζα
απφ ηελ εμέιημε ηνπ project θαζψο ε έξεπλα ζα πξνρσξά, πξνθεηκέλνπ λα βνεζά θαη
λα δηεπθνιχλεη ηηο νκάδεο.
Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη λα πνχκε φηη απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ε
ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ κε ελεξγφ θαη δπλακηθφ ηξφπν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, γη’ απηφ ρξεηάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα πξνζειθχνπλ ην
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε δσεξή ζπκκεηνρή. Δθηφο απφ απηφ φκσο, ρξεηάδεηαη ην
παηδί λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε καζεζηαθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εηνηκφηεηα ε
νπνία ζα πξνθχςεη κέζα απφ φιε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο θαη ηελ
αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ161. Δηδηθφηεξα,
ζηελ πεξίπησζε ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα
εξγαζία, ε αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ - ζηελ πεξίπησζή καο ηα κλεκεία ηεο
πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ - κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιχ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε162. Όζν
πεξηζζφηεξν νη δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη φρη
158
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ζηνπο «ηέζζεξηο ηνίρνπο» ηεο ηάμεο, ηφζν θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζα έρνπλ ζηε
δηαδηθαζία κάζεζεο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ.
Δίδακε φηη, ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ κλεκείσλ ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ησλ
ηζηνξηθψλ ρψξσλ γεληθφηεξα, κπνξεί λα επηδξάζεη ζεηηθά, κεηαηξέπνληαο ηα παηδηά
ζε ελεξγεηηθνχο εμεξεπλεηέο θαη παξαηεξεηέο πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ λέεο
γλψζεηο «δηαβάδνληαο» ηα κελχκαηα πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηα αθίλεηα αγάικαηα
θαη κλεκεία. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο, ηα
νδεγεί ζην λα θαληάδνληαη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ εθείλεο ηεο επνρήο θαη λα ηελ
παξαιιειίδνπλ κε ηε ζχγρξνλε κέζα απφ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο. Όια απηά
νδεγνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ παξειζφληνο πνπ απνηέιεζε θαη ην
δεηνχκελν ζηελ εξγαζία απηή.
Μέζα απφ ηελ εξγαζία απηή ζειήζακε λα δείμνπκε φηη ε Ηζηνξία δελ απνηειεί
έλα βαξεηφ κάζεκα πνπ δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά ηεο πξσηνζρνιηθήο
ειηθίαο. Αληίζεηα, ζέιακε λα δείμνπκε φηη κέζα απφ ειθπζηηθέο θαη θαηλνηφκεο
δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο, κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζηφρνη
πνπ θάληαδαλ αδχλαηνη θαη απξαγκαηνπνίεηνη γηα ηέηνηεο ειηθίεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ
ηζηνξηθψλ ρψξσλ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο αιιά θαη ζην λα
δηακνξθψζεη ην παηδί κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ
ηφπνπ ηνπ. Ζ κειέηε ησλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ ηνπ Ζξαθιείνπ ηα νπνία πξνέξρνληαη
απφ ηε Μηλσηθή Κξήηε, ηελ Δλεηνθξαηία θαη ηελ Σνπξθνθξαηία ζε ζρέζε κε ηα
θηήξηα ζήκεξα, εμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο κε ηελ έλλνηα ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ
θαηαλφεζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηνπο αηψλεο.

Απηφ ζα

νδεγήζεη ην παηδί καθξνπξφζεζκα ζηελ απφθηεζε εζληθήο ζπλείδεζεο θαη ζηε
δεκηνπξγία ελφο πνιίηε πνπ ζα ζέβεηαη φρη κφλν ηνλ πνιηηηζκφ ηνλ δηθφ ηνπ αιιά θαη
ηνλ πνιηηηζκφ ησλ άιισλ ιαψλ.
Όηαλ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ηέηνην ζρέδην εξγαζίαο, κέζα απφ ηελ
έξεπλά ηνπο νδεγνχληαη απφ ην κεξηθφ ζην γεληθφ θαη κε ηε βνήζεηα ησλ πεγψλ
καζαίλνπλ λα απνθηνχλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο γηα
ηελ θαηάθηεζε ησλ αξρψλ ηεο γεληθήο Ηζηνξίαο πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηνπηθή
Ηζηνξία. Ζ ηνπηθή Ηζηνξία παξαπέκπεη ινηπφλ ζηελ γεληθή Ηζηνξία, ηελ νπνία
ζπγθεθξηκελνπνηεί θαη αηζζεηνπνηεί. Λεηηνπξγεί επίζεο ζπκπιεξσκαηηθά θαη βνεζά
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ηνπο καζεηέο λα θαηαλννχλ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα θαη ρξνληθέο πεξηφδνπο ηεο
γεληθήο Ηζηνξίαο, ηνπνζεηψληαο ηα μαλά ζηνλ ηφπν163.
Έηζη, αλ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο ηελ θξηηηθή
ζθέςε, ηελ νκφλνηα θαη ηελ αιιειεγγχε, αλ επηκέλνπκε ζε φ,ηη ελψλεη θαη φρη ζε φ,ηη
δηαηξεί, ηφηε ζα θαιιηεξγήζνπκε ζηα παηδηά ην ζεβαζκφ θαη ηελ αγάπε γηα ηφπν ηνπο
θαη ηελ παηξίδα ηνπο.

163

Λενληζίλεο, & Ρεπνχζε, φ.π., ζει. 20.
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