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Περίληψη 
Μια από τις πιο βασικές ερωτήσεις σχετικά με την Ιστορία και τη 

διδακτική της είναι «Τι είναι η Ιστορία;». Σύμφωνα με τον Μπούρκχαρτ 

«Ιστορία είναι η καταγραφή όλων εκείνων των γεγονότων μιας εποχής που 

μια άλλη εποχή θεωρεί αξιομνημόνευτα» (Ε.Χ Καρ, 1960). Μια πιο σύγχρονη 

προσέγγιση θεωρεί πως η Ιστορία ως «όρος και έννοια» είναι γλωσσικός και 

πολιτισμικός δείκτης διαφορετικών τρόπων κατανόησης της κοινωνικής 

χρονικότητας. (Αντώνης Λιάκος, 2007). Πως όμως διδάσκεται η Ιστορία στα 

σχολεία; Είναι επαρκές το σχολικό εγχειρίδιο για να καλύψει τα ιστορικά 

ερωτήματα που γεννιούνται με τη μελέτη της Ιστορίας; 

Αναμφίβολα η εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών αποτελεί 

σημαντικό λειτούργημα μιας σύγχρονης κοινωνίας. Οι σύγχρονες έρευνες και 

θεωρίες αποδεικνύουν ότι δεν αρκούν οι γνώσεις των εκπαιδευτικών πάνω 

στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας προκειμένου να εκπαιδεύσουν 

επαρκώς τους μαθητές πάνω στην Ιστορία. Κρίνεται έτσι αναγκαίο οι 

εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν μαθήματα τα οποία τους βοηθούν να 

βλέπουν την Ιστορία διαφορετικά αλλά και να τη διδάσκουν. Σημαντικό ρόλο 

σε όλα τα παραπάνω παίζουν οι βασικές σπουδές και η πρακτική άσκηση 

πάνω στη Διδακτική της Ιστορίας. Δεν είναι ψέμα ότι οι πρακτικές πάνω στη 

Διδακτική της Ιστορίας θεωρούνται «απαρχαιωμένες». Έτσι κρίνεται 

απαραίτητη η ριζική ανανέωση των πρακτικών, προκειμένου ο εκπαιδευτικός 

να ξεφύγει από το κλασσικό πλαίσιο διδασκαλίας. 

Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία αφορά τη διδασκαλία της Ιστορίας με 

εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζει ένα 

διδακτικό σενάριο, με θέμα τους Περσικούς Πολέμους, το οποίο σχεδιάζεται 

και υλοποιείται με τη χρήση του Ψηφιακού Historical Educomic. Οι λόγοι που 

αποφάσισα να ασχοληθώ συγκεκριμένα με το Ψηφιακό Historical Educomic 

ήταν κυρίως ότι θεωρώ το κόμικ πιο προσιτό προς τους μαθητές, γνωρίζω πώς 

να σχεδιάσω ψηφιακά ένα comic και το θεωρώ ως κατάλληλη μέθοδο για να 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών (ιδιαίτερα των μικρών ηλικιών) και να 

τους κάνει να δουν τα ιστορικά γεγονότα μέσα από μια άλλη, τη δική τους 

οπτική. Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνηθεί πώς οι μαθητές διδάσκονται 

το μάθημα της Ιστορίας στα σχολεία, πώς αντιδρούν στην επαφή τους με 

αυτή, αν έχουν διδαχθεί την Ιστορία με κάποιον εναλλακτικό τρόπο και 

γενικότερα ποια η σχέση τους με τις εναλλακτικές προσεγγίσεις. Η έρευνα 

πραγματοποιείται μέσω ερευνητικού εργαλείου Pre και Post test, το οποίο έχει 

σχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό προκειμένου να ελέγξει τις απόψεις και 

πεποιθήσεις των μαθητών πριν την επαφή τους με το Ψηφιακό Historical 

Educomic και μετά. Η διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε στον Πειραματικό 

Σχολείο Φλώρινας, στην Δ τάξη του Δημοτικού και χρειάστηκε 5 διδακτικές 

ώρες για να διεκπεραιωθεί. 
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Η Ιστορία και η Διδακτική της 

1.1 Τα Επιστημονικά Παραδείγματα 
Η Διδακτική της Ιστορίας αποτελεί βασικό μέσω εκπαίδευσης των 

μαθητών στο σχολικό περιβάλλον, πάνω στο αντικείμενο της Ιστορίας. Πώς 

όμως προσεγγίζεται η Ιστορία από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό; 

Σύμφωνα με την Νάκου1 υπάρχουν τρία (3) διαφορετικά παραδείγματα 

στα οποία μπορούμε να βασιστούμε για να προσεγγίσουμε την Ιστορία και τη 

Διδακτική της. Αυτά είναι: το Παραδοσιακό Ιστορικό «επιστημονικό 

παράδειγμα», το Μοντέρνο Ιστορικό «επιστημονικό παράδειγμα» και το 

Μεταμοντέρνο Ιστορικό «επιστημονικό παράδειγμα. 

Το Παραδοσιακό Παράδειγμα (όσον αφορά την ιστορική αντίληψη) 

υποστηρίζει ότι παρελθόν συνυπάρχει με το παρόν και ότι το πραγματικό 

παρελθόν «διαμορφώνει» την κατάσταση του παρόντος. Οτιδήποτε δηλαδή 

«κυριαρχεί» και έχει καθιερωθεί σήμερα οφείλεται και εξαρτάται άμεσα από 

το παρελθόν και τα γεγονότα του. Υποστηρίζει επίσης ότι η επιστημονική 

αλήθεια είναι μία και μοναδική και αποτέλεσμα αυτού είναι η ιστορική σκέψη 

να παραμένει ανεπηρέαστη από το κοινωνικό, πολιτισμικό και ιδεολογικό 

περιβάλλον του κάθε ιστορικού, αλλά να διαμορφώνεται από τα «Ορθά, 

Αντικειμενικά και Ιστορικά Στοιχεία» 

Στο Παραδοσιακό παράδειγμα η ιστορική σκέψη ακολουθεί κυκλική 

πορεία. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει από το «πραγματικό παρελθόν» και 

καταλήγει ξανά σε αυτό. Τα ευρήματα της Ιστορικής σκέψη ελέγχονται 

κυρίως με την αντικειμενική αντιστοιχία με το παρόν. 

Η ανάπτυξη της Ιστορικής σκέψης των μαθητών στο Παραδοσιακό 

παράδειγμα γίνεται βάση το περιεχόμενο μελέτης και όχι με τη μεθοδολογία. 

Αυτό σημαίνει ότι η χρήση και η μελέτη πηγών θεωρείται  μη αναγκαία και 

δύσκολη και έτσι αποφεύγεται. Η Ιστορική γνώση απλά αναπαράγεται χωρίς ο 

μαθητής να μελετά την Ιστορία από διαφορετικές οπτικές. Το Παραδοσιακό 

παράδειγμα είναι αυτό που συναντάται κυρίως στα σχολικά εγχειρίδια. 

  

                                                           
1 1 Ε. Νάκου Τα παιδιά και η Ιστορία, Μεταίχμιο, 2000  
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Στο Μοντέρνο παράδειγμα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σύμφωνα 

με αυτό, το παρελθόν υπάρχει και σχετίζεται με το παρόν, είναι όμως και 

διαφορετικό. Το παρελθόν και το παρόν μελετούνται ταυτόχρονα και γίνονται 

αντιληπτά μέσω της πολυπλοκότητας, της ετερότητας, του ετερομορφισμού, 

και της εξέλιξης. 

Όσον αφορά την αντικειμενικότητα στο Μοντέρνο παράδειγμα, αυτή 

υπάρχει και δρα παράλληλα με την μαρτυρία και ερμηνεία του παρελθόντος- 

παρόντος του υποκειμένου- αντικειμένου. Το πραγματικό παρελθόν είναι 

σύνθετο και δεν γίνεται γνωστό άμεσα. Με τη χρήση πηγών (ως μαρτυρίες) 

επιτυγχάνεται από τον ιστορικό η αναδόμηση του παρελθόντος. Έτσι το 

ιστορικό παρελθόν ονομάζεται πραγματικό παρελθόν, χωρίς όμως να είναι 

ίδιο με αυτό. 

Στο Μοντέρνο παράδειγμα η ιστορική σκέψη επηρεάζεται από το 

πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον του ιστορικού. Αυτό σημαίνει ότι 

μπορούν να υπάρξουν παραπάνω από μια σωστές και έγκυρες ερμηνείες της 

Ιστορίας, οι οποίες όμως βασίζονται στις ίδιες πηγές και μαρτυρίες. 

Επομένως, μπορεί κάποιος να δίνει τη δική του ερμηνεία στα γεγονότα χωρίς 

αυτή να είναι λανθασμένη και μη αποδεκτή. Κύρια χαρακτηριστικά στο 

Μοντέρνο παράδειγμα είναι η ιστορική αβεβαιότητα και η σχετικότητα. Όσον 

αφορά τη σχετικότητα, αυτή αποτελεί θεμελιώδη κατάσταση προκειμένου να 

υπάρχει ένα έγκυρο ιστορικό αποτέλεσμα. Η ενσυναίσθηση (δηλαδή η μελέτη 

των γεγονότων από την οπτική των ατόμων που έζησαν το ιστορικό 

παρελθόν) αποτελεί βασική παράμετρο του Μοντέρνου παραδείγματος, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί προσέγγιση και αναδόμηση του 

παρελθόντος. Άρα με βάση τα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα πως 

μπορούν να γεννηθούν νέα Ιστορική ερωτήματα για το παρελθόν, το οποίο 

έχει ήδη μελετηθεί. 

Ως κατακλείδα για το Μοντέρνο παράδειγμα, μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητό ότι σκοπός του είναι η ανάπτυξη Κριτικής Ιστορικής γνώσης. Η 

Ιστορική γνώση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της Ιστορικής Σκέψης. 

Χρησιμοποιείται δηλαδή ως διανοητική και κοινωνική δεξιότητα προκειμένου 

να ερμηνευτεί το παρελθόν. Η χρήση ιστορικών πηγών ως μαρτυρίες από τους 

μαθητές συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, αναγκαίας παραμέτρου 

ώστε να προσεγγίσουν οι ίδιοι το παρελθόν μέσω διαφορετικών οπτικών και 

με διαφορετικές ερμηνείες. 
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Το Μεταμοντέρνο παράδειγμα, με τη σειρά του, αρνείται την 

οποιαδήποτε σχέση έχει το παρόν με το παρελθόν και ισχυρίζεται ότι 

συναντώνται ελάχιστα στοιχεία του παρελθόντος στο σημερινό παρόν. Θεωρεί 

το παρόν και το παρελθόν δύο (2) έννοιες και κατασκευές οι οποίες γίνονται 

αντιληπτές διαφορετικά και ανάλογα με τις σκέψεις και πεποιθήσεις του 

υποκειμένου που μελετά την Ιστορία. Οι ιδέες και πεποιθήσεις είναι συνήθων 

η ιδεολογία του ατόμου, τα συμφέροντα του κλπ. 

Το Μεταμοντέρνο παράδειγμα θεωρεί ότι η ιστορία ερμηνεύεται 

καθαρά μέσω της οπτικής του ατόμου που τη μελετά. Έτσι αρνείται 

οποιαδήποτε αντικειμενικότητα και ορθότητα, με αποτέλεσμα να χάνεται το 

«πραγματικό παρελθόν» ενώ το ιστορικό παρελθόν δομείται και εξιστορείται 

από τους σημερινούς ιστορικούς ανάλογα με τις ιδεολογίες και ανάγκες τους. 

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, στο Μεταμοντέρνο παράδειγμα δεν 

υπάρχει η έννοια της επιστημονικής αλήθειας ενώ αλήθεια και 

πραγματικότητα αποτελούν διαφορετικές έννοιες 

Όσον αφορά την εκπαίδευση με βάση το Μεταμοντέρνο παράδειγμα, 

αυτή γίνεται με βάση κυρίως τις διαθέσιμες πηγές και μαρτυρίες που έχει στη 

διάθεση του ο ιστορικός σχετικά με την Ιστορία την οποία μελετά. Η 

αναζήτησης της αλήθειας και του πραγματικού καθοδηγείται και βασίζεται 

στις ιδέες και αντιλήψεις του υποκειμένου που μελετά την Ιστορία. Έτσι η 

διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας επικεντρώνεται στο παρόν: Ο ιστορικός 

ξεκινά από το παρελθόν και εντοπίζει τα κατάλοιπα του στο σημερινό παρόν. 

Καταλήγει έτσι στην κατανόηση της Ιστορίας μέσω των στοιχείων του 

παρελθόντος τα οποία βρίσκονται ως σήμερα στο παρόν. 

Το Μεταμοντέρνο παράδειγμα στοχεύει στην ανάπτυξη διανοητικών 

δεξιοτήτων των μαθητών ώστε να είναι σε θέση να αναπτύσσουν δικό τους 

ιστορικό λόγο και να επεξεργάζονται τον ιστορικό λόγο άλλων ατόμων μέσω 

των δικών τους ιδεολογιών και συμφερόντων. 
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1.2 H εξέλιξη της Διδακτικής μέσα από το χρόνο 
Γενικότερα, η Ιστορία εισάγεται στα σχολεία του Δυτικού κόσμου στα 

τέλη του 18ου με αρχές 19ου αιώνα. Το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας, 

ανάλογα με τη χώρα και την Ιστορίας της, είναι εκείνη την εποχή το ιστορικό 

παρελθόν και η δυνατότητα κάθε χώρας να το εκλάβει ως εθνικό παρελθόν, 

ώστε η ιστορία να υπηρετεί τις ανάγκες του ακόμα αναπτυσσόμενου έθνους- 

κράτους την εποχή εκείνη. Η Ιστορία λοιπόν, την εποχή εκείνη, απέβλεπε 

στην εθνική και ηθική εκπαίδευση των μαθητών, είχε εθνοκεντρικό και 

γεγονοτολογικό χαρακτήρα, δεν σχετιζόταν σε καμία περίπτωση με την 

ιστοριογραφία και κύριος στόχος της ήταν η μετάδοση των γεγονότων της 

Ιστορίας. 

Η πρώτη προσπάθεια ανανέωσης της Ιστορίας έρχεται στα τέλη του 

19ου και στο πρώτο (1ο) μισό του 20ου αιώνα σε χώρες όπως η Γαλλία και οι 

Η.Π.Α. Αυτό γίνεται μέσω της κριτικής που ασκείται στον παραδοσιακό 

τρόπο Διδακτικής της Ιστορίας, στο περιεχόμενο και τη μορφή. Η Ιστορία 

έτσι ξεφεύγει από την καθιερωμένη μελέτη και μετάδοση των ιστορικών 

γεγονότων και μελετά το ιστορικό παρελθόν ως ένα ενιαίο σύνολο (έθνος, 

κοινωνία, πολιτισμός). Παράλληλα εκμεταλλεύεται και  ενσωματώνει τις 

ιστορικές πηγές στην εκπαίδευση προκειμένου να διαμορφωθεί η Ιστορική και 

Κριτική σκέψη των μαθητών. Οι προσπάθειες αυτές έχουν κάποια θετικά 

αποτελέσματα, δεν ανανεώνουν όμως πλήρως την ιστορία, η οποία παραμένει 

στο να αφηγείται γεγονότα στοχεύοντα στην ενίσχυση του εθνικού 

χαρακτήρα. Οι σημαντικότερες αλλαγές έρχονται αργότερα, στα μέσα του 

20ου αιώνα. 

Ποια ήταν όμως τα ζητήματα της Διδακτικής της Ιστορίας. Τα 

ζητήματα της Διδακτικής περιλαμβάνουν 2 κατηγορίες προϋποθέσεων: τις 

παιδαγωγικές προϋποθέσεις και τις ψυχολογικές- διδακτικές προϋποθέσεις. Οι 

παιδαγωγικές προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Moniot είναι αυτές που 

διαμορφώνουν την επαγγελματική συνείδηση του εκπαιδευτικού. Αυτό 

σημαίνει ότι γίνεται εύκολα αντιληπτή η διάκριση μεταξύ των «πραγματικών»  

ιστορικών γεγονότων και των μύθων και ότι είναι κατανοητό πώς οι 

ιδεολογίες του εκάστοτε ιστορικού είναι αυτές που διαμορφώνουν και 

επηρεάζουν την «ιστορική πραγματικότητα». Σημαντικό είναι επίσης να 

αναφερθεί η βασική διαφορά ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα και την 

ιστορική ερμηνεία που δίνει στα γεγονότα ο κάθε ιστορικός καθώς επίσης ότι 

οι ιστορικές πηγές τεκμηριώνουν και ενισχύουν την ιστορική σκέψη. 

Από την ιστορική πλευρά τώρα, ο Booth υποστήριξε τη δική του 

θεωρία και ανέτρεψε τις αντιλήψεις του Piaget σχετικά με τη σκέψη. 
2 

 

 

                                                           
2 H. Moniot Η διδακτική της Ιστορίας, Μεταίχμιο, 2011 
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Οι στόχοι της διδακτικής της Ιστορίας θέτονται από τα εκπαιδευτικά 

συστήματα, την κοινωνία και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Αρχικά, στόχοι 

της ιστορίας είναι ανάπτυξη 2 εννοιών: της ιστορικής σκέψης και της 

ιστορικής συνείδησης. Ως ιστορική σκέψη εννοούμε την κατανόηση των 

γεγονότων μελετώντας τους λόγους και τα αποτελέσματα της ιστορίας, ενώ με 

τον όρο ιστορική συνείδηση εννοούμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε 

ορισμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών οι οποίες οδηγούν στην 

ανάπτυξη υπεύθυνης συμπεριφοράς για το τώρα και το μετά. Η ιστορική 

συνείδηση επομένως, δημιουργεί υπεύθυνους πολίτες. Σύμφωνα με την άποψη 

της Ρεπούση3 η Διδακτική της Ιστορίας αποσκοπεί στο να διαμορφώσει άτομα 

με κριτική σκέψη, άτομα με ιστορική μόρφωση.   

Η Διδασκαλίας της Ιστορίας όμως λειτουργεί με εντελώς διαφορετικό 

τρόπο στις τάξεις. Ο τρόπος διδασκαλίας είναι αυτός που χαρακτηρίζεται ως 

«παραδοσιακός». Η διδασκαλία με αυτόν τον τρόπο γίνεται δασκαλοεκντρική, 

δηλαδή ο δάσκαλος είναι αυτός που στην ουσία «μεταδίδει» το μάθημα, 

γίνεται αφηγηματική και γεγονοτολογική. Μιλάμε δηλαδή για ένα «άσκοπο» 

μάθημα, κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός «παραδίδει» απλά τη γνώση κάνοντας 

αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου, «βομβαρδίζοντας» τους μαθητές με 

γεγονότα και ημερομηνίες, στερώντας τους τη δυνατότητα να προσεγγίσουν οι 

ίδιοι, με εναλλακτικούς τρόπους την Ιστορία. Μια τυπική Διδασκαλίας της 

Ιστορίας περιλαμβάνει πολύ συχνά την ανάγνωση του κειμένου από το 

σχολικό εγχειρίδιο, την επεξήγηση άγνωστων λέξεων και τέλος την 

κατανόηση του μαθήματος. Επίσης, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, γίνεται 

μηδαμινή χρήση πηγών. Ο εκπαιδευτικός δεν χρησιμοποιεί τις πηγές του 

βιβλίου (οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν έχουν καμία σχέση με την 

διδακτική ενότητα και είναι ακατάλληλες) και δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία 

να βρει εκ νέου πηγές προκειμένου να ενισχύσει ο ίδιος το μάθημα. 

Αποτέλεσμα του παραπάνω είναι οι μαθητές να μην έχουν συνηθίσει να 

εργάζονται σε πηγές και να καθίσταται δύσκολο το έργο μελλοντικών 

εκπαιδευτικών, όταν εμπλουτίζουν τις διδακτικές πρακτικές τους με πηγές. 

Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί επίσης οι μαθητές να βρίσκονται σε κατάσταση 

σύγχυσης και να μπερδεύονται όταν έρχονται σε επαφή με εναλλακτικές 

προσεγγίσεις της Διδακτικής της Ιστορίας. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουν 

διδαχτεί διαφορετικά την Ιστορία, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν ο,τι 

ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της σχολικής ώρας. Λαμβάνοντας λοιπόν 

υπόψη όλα τα παραπάνω, φαίνεται η ανάγκη για τη χρήση εναλλακτικών 

τρόπων στη Διδακτική της Ιστορίας. 

                                                           
3 Μ. Ρεπούση, Α. Τσιβάς, Από τα ίχνη στις μαρτυρίες, Γράφημα, 2011 
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1.3 Εναλλακτικές Διδακτικές προσεγγίσεις 
Όπως είδαμε και παραπάνω, η Ιστορία ως μάθημα στα σχολεία αρχικά 

είχε κυρίως εθνοκεντρικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορία 

επικεντρωνόταν κυρίως στα σημαντικά γεγονότα της εθνικής Ιστορίας της 

κάθε χώρας, τα γεγονότα δηλαδή που τη διαμόρφωσαν ως εκείνη την εποχή. 

Παρά την προσπάθεια αλλαγών και την εισαγωγή καινοτομιών στην Ιστορία, 

η κατάσταση παρέμεινε ίδια ως προς τα περιεχόμενα της διδασκαλίας αλλά 

και στους τρόπους διδασκαλίας όχι μόνο ως τα τέλη του 19ου αιώνα αλλά και 

στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα. 

Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις πάνω στη Διδακτική της Ιστορίας είναι 

ένας τρόπος να ανανεωθεί η Διδασκαλία της Ιστορίας, ένας τρόπος να γίνει το 

μάθημα πιο ευχάριστο και προσιτό προς τους μαθητές. Με τον όρο διδακτικές 

προσεγγίσεις εννοούμε νέες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας, που 

ξεφεύγουν από το παραδοσιακό πλαίσιο χρήσης βιβλίου και επικεντρώνονται 

στην εκπαίδευση των μαθητών με διαφορετικούς τρόπους, καθιστώντας το 

μάθημα της Ιστορίας πιο ευχάριστο. Μερικές Εναλλακτικές Προσεγγίσεις 

είναι το Historical Educomic (Ιστορικό Εκπαιδευτικό Κόμικ) το Cinescience 

(χρήση ταινιών για τη Διδακτική της Ιστορίας), η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε κλπ. 

Προκειμένου όμως να γίνει δυνατή η χρήση Εναλλακτικών Διδακτικών 

Προσεγγίσεων, πρέπει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει πώς να 

χρησιμοποιήσει τις Εναλλακτικές αυτές προσεγγίσεις. Όπως σχολιάζει ο 

McDiarmid4  δεν αρκεί οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν επαρκώς 

την Ιστορία, αφού «παρά τις καινούριες ιδέες τους (μέσα από το μάθημα) οι 

ιδέες τους για την Διδακτική παρέμειναν στάσιμες και επικεντρωμένες στην 

απλή εξιστόρηση των γεγονότων του παρελθόντος στους μαθητές, εξηγώντας 

γιατί συνέβησαν και περιστασιακά στην προβολή ντοκιμαντέρ». Είναι φανερό 

δηλαδή πως παρά την γνώση τους πάνω στην Ιστορία, οι εκπαιδευτικοί 

εξακολουθούν να προσεγγίζουν την Ιστορία μέσω της χρήσης σχολικού 

εγχειριδίου, δίχως να εισάγουν κάτι πρωτοποριακό και καινοτόμο μέσα στη 

σχολική τάξη. 

Κύριοι παράγοντες μέσω των οποίων μπορεί να αναδιαμορφωθεί 

μακροπρόθεσμα το μάθημα της Ιστορίας είναι οι βασικές σπουδές των νέων 

εκπαιδευτικών, η παιδαγωγική τους κατάρτιση και η πρακτική άσκηση σε νέες 

μεθόδους διδασκαλίας. Η ανανέωση των διδακτικών πρακτικών στο μάθημα 

της ιστορίας είναι κρίσιμο ζήτημα, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η αναντιστοιχία 

επίσημων διδακτικών στόχων στα Προγράμματα Σπουδών σε σχέση με την 

                                                           
4 G. W. (1994). Understanding history for teaching: A study of the historical 
understanding of prospective teachers. In M. Carretero & J. F. Voss (Eds.), Cognitive and 
instructional processes in history and the social sciences (pp. 159–185). Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum 
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εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας και του 

ΔΕΠΠΣ.  

Οι πρώτες νέες αντιλήψεις σχετικά με τη Διδακτική της Ιστορίας 

παρουσιάστηκαν στη Δυτική Ευρώπη στη δεκαετία του 1970. Σύμφωνα με τη 

Σακκά5 ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει αν στοχεύει απλά στο να εκπαιδεύσει 

μικρούς καθηγητές της Ιστορίας αλλά να καταστήσει το μάθημα της Ιστορίας 

ως μια εισαγωγή και προετοιμασία στην «Ιστορική Σκέψη» και «Ιστορική 

Κουλτούρα». Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης είναι αποτέλεσμα του τρόπου 

διδασκαλίας της Ιστορίας και το εμπλουτισμένο διδακτικό περιβάλλον θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μαθησιακές πρακτικές στις οποίες οι μαθητές θα 

συμμετέχουν ενεργά, όπως πρότεινε ο Booth. 

Ακόμα και σήμερα η διδασκαλία της Ιστορίας σε αρκετά εκπαιδευτικά 

συστήματα είναι κυρίως δασκαλοκεντρική, αφηγηματική και γεγονοτολογική. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν την Ιστορία με απλή αφήγηση 

των γεγονότων και στοχεύουν στην αποστήθιση της από τους μαθητές. Η μη 

χρήση πηγών στο μάθημα της Ιστορίας, σύμφωνα με τον Husbands6, καθιστά 

το μάθημα ακόμα πιο μονόπλευρο και μη ενδιαφέρον. 

Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές σήμερα θεωρούν το μάθημα 

της Ιστορίας βαρετό και χωρίς ενδιαφέρον. Αυτό απέδειξε και η έρευνα της 

Κασίδου, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα. Στην έρευνα συμμετείχαν 

121 μαθητές, και σκοπός της ήταν να καταγραφούν και να μελετηθούν οι 

απόψεις των μαθητών πάνω στο μάθημα της Ιστορίας. Οι μαθητές λοιπόν 

ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι «η Ιστορία είναι το μάθημα που κάνουμε στα 

σχολεία, ένα μάθημα που είναι για παιδιά και είναι πολύ δύσκολο» και ότι 

είναι «μια βαρετή διαδικασία στην οποία αναγκάζονται να συμμετέχουν από 

το φόβο του δασκάλου. Τους κουράζουν οι πολλές χρονολογίες και η συνεχής 

παράθεση των γεγονότων». Είναι φανερό λοιπόν μέσω της έρευνας ότι οι 

μαθητές θεωρούν βαρετή την Ιστορία σαν μάθημα, τη βρίσκουν δύσκολη (ως 

προς την αποστήθιση) και συμμετέχουν λόγω φόβου του δασκάλου. Δεν 

ευχαριστιούνται την επαφή με την Ιστορία, απλά έχουν μάθει ότι πρέπει να 

την ανέχονται. 

 

 

 

 

                                                           
5 Β. Σακκά, Η αρχική εκπαίδευση/κατάρτιση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ιστορία: η ελληνική 
πραγματικότητα, οι κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και κάποια ερωτήματα, 
Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, 2, 2006, 39-59 (on line:  
http://www.pre.aegean.gr/revmata/issue2/9Sakka.pdf) 
6 C. Husbands, Τι σημαίνει διδασκαλία της Ιστορίας, Μεταίχμιο, 2000 
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1.4 Historical educomic 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, λόγω της «συμβατικής» διδασκαλίας της 

Ιστορίας στα σχολεία, είναι αναγκαία η χρήση εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας 

στο μάθημα της Ιστορίας. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η χρήση 

πολυτροπικών κειμένων. Σύμφωνα με την Χοντολίδου, πολυτροπικό ονομάζεται το 

κείμενο που περνάει τα μηνύματα του όχι μόνο μέσω του λόγου, αλλά χρησιμοποιεί 

εικόνες ή/και κινήσεις των συμμετεχόντων. Έτσι εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα 

ότι μια μορφή πολυτροπικών κειμένων είναι τα κόμικ. Όπως αναφέρει η 

Δημητριάδου «η λειτουργία των κόμικ σε ρόλο εικονοποιημένης αφήγησης δίνει 

πολλές διδακτικές δυνατότητες και μπορεί να αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στο 

σχολείο» 

Η χρήση comic στην εκπαίδευση δεν αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο. Τα comic 

χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση για πρώτη φορά τη δεκαετία του ’40. Ενώ 

αρχικά είχαν θετικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, στη συνέχεια δέχτηκαν κριτική, 

αφού οι εκπαιδευτικοί είχαν διαφορετικές απόψεις για το αν το comic μπορεί να 

αποτελέσει εκπαιδευτικό εργαλείο ή όχι. Το σημαντικότερο «χτύπημα» ήρθε το 1954 

όταν ο Αμερικάνος ψυχίατρος Dr. Fredric Wertham δημοσίευσε το βιβλίο του 

“Seduction of the Innocent”μέσω του οποίου έπεισε το αμερικανικό εκπαιδευτικό 

σύστημα ότι τα κόμικ δεν είναι κατάλληλα για να χαρακτηριστούν εκπαιδευτικό 

εργαλείο και μάλιστα περνούν αρνητικά μηνύματα στα παιδιά, αφού προωθούν τη 

βία, τις φυλετικές διακρίσεις, την ομοφυλοφιλία, την επαναστατικότητα και τον 

αναλφαβητισμό (Wright) 

Η κατάσταση όμως αλλάζει το 1970, αφού ξεκινάει εκ νέου μια περίοδος κατά 

την οποία το comic γίνεται αποδεκτό ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Η κορύφωση της 

αποδοχής τον comic έρχεται με την έκδοση του “Maus” του graphic novel του Art 

Spiegelman, το οποίο μάλιστα κερδίζει το βραβείο Pulitzer το 1992. Από τότε μέχρι 

και σήμερα, τα comic χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, σε πανεπιστημιακές 

αλλά και σχολικές αίθουσες ως εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Αν έπρεπε λοιπόν να δοθεί ένας ορισμός στον όρο Historical Educomic, αυτός 

θα ήταν: Μια ουσιαστική καινοτομία, η οποία αξιοποιεί την εικονογραφημένη 

ιστορία (comic)  ως εκπαιδευτικό μέσο (και όχι ως διακοσμητικό στοιχείο) στη 

διδακτική της ιστορίας, δηλαδή ως μια εναλλακτική πηγή ιστορικής αφήγησης για το 

παρελθόν. 
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1.5 Νέες Τεχνολογίες 
Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την είσοδο τους στην εκπαίδευση οι 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε). Με την εισαγωγή των Τ.Π.Ε 

στην εκπαίδευση δημιουργείται ένα νέο περιβάλλον μάθησης όπου ανθίζει η κριτική 

σκέψη και καλλιεργείται η διερευνητική μάθηση και λύση των προβλημάτων.7 Η 

ένταξη των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση έχει ως σκοπό να καταστεί πιο ελκυστικό προς 

τους μαθητές το μάθημα, να κεντρίσει (το μάθημα) το ενδιαφέρον των μαθητών και 

να αυξηθεί η συμμετοχή και η κίνηση των μαθητών μέσα στην τάξη. Οι Τ.Π.Ε 

προσφέρουν πρόσβαση σε πολύ μεγάλο αριθμό πληροφοριών και έτσι 

δημιουργούνται μαθητές με κριτική σκέψη, οι οποίοι μπορούν να ξεχωρίζουν τις 

κατάλληλες πληροφορίες και  να τις μετατρέπουν σε γνώσεις τους.8 Το διαδίκτυο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Διδακτική της Ιστορίας με ποικίλους τρόπους όπως η 

αναζήτηση νέων πληροφοριών σχετικά με την Ιστορία και η επεξεργασία τους με νέα 

διαδικτυακά εργαλεία. Παράλληλα το διαδίκτυο δίνει διαφορετικά νοήματα στις 

πληροφορίες αυτές λόγω των συμβολισμών και των αναπαραστάσεων. Για 

παράδειγμα, με μια απλή αναζήτηση στο Google μπορούμε εύκολα να βρούμε τις 

ποικίλες διαφορετικές ερμηνείες που έχουν δοθεί από πολλούς ιστορικούς π. χ για 

άνοδο και την πτώση του Μυκηναϊκού πολιτισμού. 

Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή για να κατανοήσουμε καλύτερα πως οι 

Νέες Τεχνολογίες επηρεάζουν και βελτιώνουν την ιστορία ως επιστήμη. Από το 

1970, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εργαλείο. Με τη χρήση του 

υπολογιστή, γίνεται η επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων της Ιστορίας εκείνη την 

                                                           
7 Crocco, M. (2001). Leveraging constructivist learning in the social studies classroom: A response to 

Mason, Berson, Diem, Hicks, Lee, and Dralle. Contemporary Issues in Technology and Teacher 

Education, 1(3), 386-394. 

 
8 Cannavilhas, M. (1997). The use of computers in Portuguese history curricula. In A. Martin, L. Smart 

& D. Yeomans (eds.), Information Technology and the teaching of history. International perspectives 

(pp.45-55). Amsterdam: Harwood Academic Publishers. 

Heafner, T. (2004). Using technology to motivate students to learn social studies. Contemporary 

Issues in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53. 

Walsh, B. (1998). Why Gerry likes history now: The power of the word processor. Teaching History, 

93, 6-15. 

McCormick, T. M. (2008). Historical inquiry with fifth graders: An action research study. Social Studies 

Research and Practice, 3(2), 119-129. 

Timmins, G. (2006). The future of learning and teaching in social history: The research approach and 

employability. Journal of Social History, 39(3), 829-842. van Hover, D.S., Berson, J.M, Bolick, C. M., & 

Swan, K. (2004). Implications of ubiquitous computing for the social studies curriculum. Journal of 

Computing in Teacher Education, 20(3), 107-111. 
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εποχή. Παράλληλα, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή πολλές ιστορικές μαρτυρίες 

(πηγές) διάφορων μορφών παίρνουν ψηφιακή μορφή. 

Η σημερινή εποχή μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί ως η εποχή της 

Τεχνολογίας. Οι περισσότεροι από τους μαθητές έχουν καθημερινή χρήση με αυτήν 

μέσω χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων κλπ. Καταλαβαίνουμε 

εύκολα λοιπόν ότι οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και τη 

χρήση της. Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω είναι επίσης εύκολο να συμπεράνουμε 

ότι οι μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν στη χρήση της τεχνολογίας για 

λογαριασμό της Ιστορίας. Το διαδίκτυο προσφέρει πληθώρα  εργαλείων, εύκολα στη 

χρήση τους, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό προκειμένου 

να γίνει το μάθημα πιο ευχάριστο, αλλά και να καλλιεργηθεί η κριτική ιστορική 

σκέψη των μαθητών. Σύμφωνα με την έρευνα του Τσιβά εξάλλου η αξιοποίηση νέων 

τεχνολογιών, ειδικότερα σε μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού βοηθά στην ανάπτυξη 

της ιστορικής σκέψης. Με την ένταξη των Τ.Π.Ε στην Ιστορία βελτιώνεται η 

ενεργητική ιστορική διερεύνηση. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε τεράστιο όγκο 

ιστορικών πηγών και πληροφοριών, με μικρό κόστος και μεγάλη άνεση. Μέσω των 

πληροφοριών και των ιστορικών πηγών που μελετούν, αναλαμβάνουν τον ρόλο του 

«ιστορικού» αφού μελετούν το ιστορικό παρελθόν μέσω διαφορετικών οπτικών. 9 Η 

πρόσβαση βέβαια σε τόσο μεγάλο όγκο πληροφοριών συχνά μπορεί να δημιουργήσει 

δυσκολίες στους μαθητές, αφού πολλές φορές τα γεγονότα παρουσιάζονται 

αποσπασματικά και διαστρεβλωμένα, με αποτέλεσμα να αδυνατούν οι μαθητές να 

διαχειριστούν με την ιστορική κρίση τους τα γεγονότα.10 Για το λόγο αυτό, 

απαραίτητη είναι η οργάνωση συγκεκριμένου διδακτικού σχεδιασμού από τον 

εκπαιδευτικό, με σκοπό την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, αφού πρώτα έχουν οριστεί 

σαφώς οι διδακτικοί στόχοι.  

Όσον αφορά μια άλλη, πιο πρόσφατη έρευνα, αυτή της Καζάκη, αυτή 

φανερώνει ότι οι περισσότεροι μαθητές οι οποίοι προσέγγισαν την Ιστορία μέσω 

νέων Τεχνολογιών παρουσίασαν βελτιωμένη ιστορική σκέψη, ενώ μάλιστα δήλωσαν 

ότι θα προτιμούσαν να πραγματοποιείται το μάθημα της Ιστορίας με τη χρήση Νέων 

Τεχνολογιών. Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι η αποκλειστική χρήση του σχολικού 

εγχειριδίου, χωρίς την μελέτη και επεξεργασία πηγών, γενικότερα δηλαδή η 

παραδοσιακή προσέγγιση της Ιστορίας, έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να χάνουν το 

ενδιαφέρον τους για το μάθημα και να απομακρύνονται από αυτό. Εξάλλου οι Νέες 

Τεχνολογίες προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα. Το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει 

μέσο επικοινωνίας με τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος οι οποίοι βρίσκονται εκτός 

                                                           
9 Lévesque, S. (2006). Discovering the past: Engaging Canadian students in digital history. Canadian 

Social Studies, 40(1). Retrieved 20 December  2010, from 

http://www2.education.ualberta.ca/css/Css_40_1/index40_1.htm.    

10 Καραμανώλη, Ε. (2015). Ιστορική εκπαίδευση και χρήση του διαδικτύου: μία διδακτική πρόταση 

εστιασμένη στις δομικές ιστορικές έννοιες. 4. 
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σχολείου. Παράλληλα το διαδίκτυο προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές να 

μελετήσουν την Ιστορία από διαφορετικές οπτικές, λόγω των πολλών εργαλείων 

μελέτης που προσφέρει, δίχως αυτό να σημαίνει ότι οι οπτικές αυτές είναι ουδέτερες 

ιδεολογικά ή αδιαμεσολάβητες από προθέσεις ή ακόμα και διαστρεβλωμένες. Έτσι το 

διαδίκτυο και γενικότερα οι Νέες Τεχνολογίες αποκαλύπτουν την πολυπρισμικότητα 

της Ιστορίας. Αν πρέπει να αναφέρουμε ένα αρνητικό για το διαδίκτυο και τη χρήση 

του, αυτό θα ήταν το γεγονός ότι το διαδίκτυο παρέχει πρόσβαση σε τεράστιο πλήθος 

πληροφοριών, πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στους μαθητές και 

πολλές φορές κινδύνους. 

Προκειμένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί επιτυχώς μια διδασκαλία με τη 

χρήση Νέων Τεχνολογιών, πρέπει πρώτα να οργανωθεί ορθά από τον εκπαιδευτικό. 

Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση ο διδακτικός σχεδιασμός να είναι στοχευμένος, 

προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Σύμφωνα με την 

Καραμανώλη, ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε 

να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες του διαδικτύου και των Νέων 

Τεχνολογιών ώστε αυτά να μετατραπούν σε δημιουργικά εργαλεία στα χέρια των 

μαθητών. Οι πληροφορίες του Διαδικτύου μπορούν να αξιοποιηθούν με την εργασία 

των μαθητών πάνω σε εργαλεία Web 2.0. Οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν και 

να μορφοποιήσουν τις πληροφορίες μέσω των Web 2.0 εργαλείων, ώστε να σκεφτούν 

και δουλέψουν όπως οι Ιστορικοί. Τα εργαλεία Web 2.0 κοινώς, προσφέρουν 

δυνατότητες στους μαθητές για το πώς θα επεξεργαστούν τις πληροφορίες αλλά και 

πως θα τις παρουσιάσουν. Ενδεικτικά, μέσω των εργαλείων Web 2.0 οι μαθητές 

έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν την ίδια πηγή έχοντας την σε διαφορετικές 

μορφές, να ενσωματώσουν διαφορετικά πολυμέσα στην ίδια παρουσίαση και να 

εργασθούν συνεργατικά. Μερικές από τις δυνατότητες των εργαλείων Web 2.0 είναι 

η αναπαράσταση διαγραμμάτων, οι διαδικτυακές χρονικές ακολουθίες 

(ιστοριογραμμές), η δημιουργία και παρουσίαση λευκοπίνακα στον οποίο 

αναφέρονται οι απαραίτητες πληροφορίες και τέλος η δημιουργία σκίτσων. 

 

 

1.6 Ψηφιακό Historical Educomic 
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, για τις  ανάγκες της διδακτικής 

εφαρμογής στο πλαίσιο της πτυχιακής μου εργασίας, δημιούργησα ένα διδακτικό 

πλάνο το οποίο βασίζεται στη χρήση του Ψηφιακού Historical Educomic. Το 

Ψηφιακό Historical Educomic είναι στην ουσία ένας συνδυασμός Νέων Τεχνολογιών 

και του Historical Educomic. Είναι δηλαδή μια εναλλακτική προσέγγιση η οποία 

χρησιμοποιεί ως μέσο την εικονογραφημένη ιστορία (comic) η οποία όμως έχει 

σχεδιαστεί σε ψηφιακό περιβάλλον, κάνοντας εύκολη την παρέμβαση πάνω στο 

comic. Το comic χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό μέσο και μπορεί να αξιοποιηθεί ως 

ιστορική πηγή, αφού απεικονίζει τα ιστορικά γεγονότα. Από τις ιστοσελίδες που 

προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας comic, προκειμένου να καλυφθούν οι 
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ανάγκες της συγκεκριμένες πτυχιακής εργασίας επιλέχτηκε το Pixton 

(www.pixton.com). Το διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο δημιουργείται το comic 

προσφέρει μεγάλη ποικιλία τοπίων, χαρακτήρων και γενικότερα περιεχομένου ώστε ο 

χρήστης να δημιουργήσει το σκίτσο ακριβώς όπως αυτός επιθυμεί. Το περιβάλλον 

δημιουργίας είναι εύκολο στον χειρισμό του και είναι κατάλληλο ακόμα και για 

μαθητές μικρής ηλικίας να εργαστούν σε αυτό. 
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1.7 Οι Περσικοί Πόλεμοι 
Το ιστορικό θέμα μέσα από τη διδασκαλία του οποίου αποφασίστηκε να 

δοκιμαστούν οι δυνατότητες του ψηφιακού Historical Educomic αφορούσε τους 

Περσικούς Πολέμους. 

Το 492 π. Χ οι Πέρσες αποφάσισαν να εκστρατεύσουν εναντίον των 

ελληνικών μητροπόλεων της νοτίου Ελλάδας που στήριξαν την Ιωνική επανάσταση, 

προκειμένου να επανακτήσουν τον έλεγχο των περιοχών αυτών, έχοντας αρχηγό τον 

Μαρδόνιο. Ενώ οι Πέρσες υπέταξαν κάθε πόλη από την οποία περνούσαν, ο στόλος 

τους καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς στον Άθω, λόγω τρικυμίας, κι έτσι έχασαν 

όλα σχεδόν τα πλοία τους. Ο Μαρδόνιος αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω στην 

Ασία. 

Έναν χρόνο αργότερα, οι Πέρσες συνέχισαν το σχέδιο τους να κατακτήσουν 

τις ελληνικές πόλεις- κράτη. Η πρώτη μάχη δόθηκε στον Μαραθώνα. Οι Αθηναίοι, 

υπό την αρχηγεία του Μιλτιάδη, ζήτησαν βοήθεια από τους Σπαρτιάτες στέλνοντας 

τον αγγελιοφόρο Φειδιππίδη. Οι Σπαρτιάτες όμως αρνήθηκαν να παρέχουν 

στρατιωτική βοήθεια κι επικαλέστηκαν θρησκευτικούς λόγους για να δικαιολογήσουν 

τη απόφαση τους. Στη μάχη που διεξήχθη νικητές ήταν οι Αθηναίοι. Πολλοί 

αποδίδουν τη νίκη των Αθηναίων στη στρατηγική του Μιλτιάδη να ενισχύσει τα άκρα 

των Αθηναϊκών στρατευμάτων και να αφήσει επίτηδες ευάλωτο το κέντρο. Οι 

Σπαρτιάτες φτάσανε μετά την πανσέληνο στον Μαραθώνα, όπου συνεχάρησαν τους 

Αθηναίους.11 

Η Περσική εκστρατεία συνεχίστηκε το 480 π. Χ. Αρχηγός αυτή τη φορά ήταν 

ο βασιλιάς των Περσών, Ξέρξης, γιός και διάδοχος του Δαρείου. Το 480 π. Χ και με 

τον Περσικό κίνδυνο να βρίσκεται πολύ κοντά, ο βασιλιάς Λεωνίδας αποφάσισε να 

υπερασπιστεί τα στενά των Θερμοπυλών, έχοντας στη διάθεση του 6.000 άνδρες. 

Όταν μάλιστα του ζητήθηκε από τον Ξέρξη να παραδοθεί, ο Λεωνίδας έδωσε την 

ιστορική απάντηση «Μολών Λαβέ» Ο Λεωνίδας και τα στρατεύματα του κατάφεραν 

να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στον περσικό στρατό. Όμως τα πράγματα άλλαξαν 

όταν ο Εφιάλτης πρόδωσε τους Έλληνες και οδήγησε του Πέρσες στα νώτα των 

Ελλήνων μέσω ενός μονοπατιού. Οι Σπαρτιάτες έδιωξαν τα στρατεύματα τους και 

στα στενά παρέμειναν 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσπιείς. Παρά την αναπόφευκτη 

ήττα των Σπαρτιατών, η μάχη των Θερμοπυλών θεωρείται μία από τις πιο ένδοξες 

νίκες λόγω της γενναιότητας και της αυτοθυσίας των Ελλήνων πολεμιστών12. 

Η συνέχεια ανάμεσα στις συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων κ Περσών δόθηκε στη 

Σαλαμίνα. Οι Πέρσες αφού κατέλαβαν την Κεντρική Ελλάδα προχώρησαν προς την 

Αθήνα. Ο ναύαρχος Θεμιστοκλής έπεισε τους Αθηναίους να εγκαταλείψουν την 

Αθήνα και να μπουν στις τριήρεις, ακολουθώντας τον χρησμό της Πυθίας σχετικά με 

                                                           
11 Δεσποτόπουλος, Α.. Από τον Μαραθώνα στις Θερμοπύλες, στη Σαλαμίνα και στις Πλαταιές. Στο 
Συλλογικό. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Β΄. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1971 
12 Δεσποτόπουλος, Α.. Από τον Μαραθώνα στις Θερμοπύλες, στη Σαλαμίνα και στις Πλαταιές. Στο 
Συλλογικό. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Β΄. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1971  
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τα «ξύλινα τείχη». Οι Πέρσες κατέκαψαν την ερημωμένη Αθήνα και λεηλάτησαν τον 

Παρθενώνα και τα ιερά της. Στη συνέχεια ο περσικός στόλος αποπειράθηκε να 

αιφνιδιάσει τους Έλληνες και έτσι επιτέθηκε τη νύχτα. Οι Έλληνες όχι μόνο δεν 

αιφνιδιάστηκαν αλλά στριμώχνοντας τον περσικό στόλο στα στενά περάσματα της 

Σαλαμίνας κατάφεραν να εξολοθρεύσουν τα περσικά πλοία. Τη ναυμαχία 

παρακολούθησε και ο ίδιος ο Ξέρξης από μια πλαγιά η οποία σήμερα είναι το 

σημερινό Πέραμα. 

Η τελική μάχη μεταξύ Ελλήνων και Περσών δόθηκε στις Πλαταιές. Ο 

Μαρδόνιος αρχικά, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση των Περσικών στρατευμάτων μετά 

τη φυγή του Ξέρξη στην Ασία, ζήτησε συμμαχία από τους Αθηναίους, πράμα που οι 

τελευταίοι αρνήθηκαν. Παράλληλα οι Σπαρτιάτες με αρχηγό τον Παυσανία και 

ενισχυμένοι από 3.000 Μεγαρείς, 8.000 Αθηναίους και 600 Πλαταιείς, έφτασαν στη 

Βοιωτία. Η μάχη των Πλαταιών συνέβη το 479 π. Χ. Το δύσβατο ορεινό μέρος των 

Πλαταιών αχρήστευσε το ιππικό των Περσών και στη συνέχεια οι Έλληνες, 

πολεμώντας σε 3 ξεχωριστά μέτωπα κατατρόπωσαν τους Πέρσες. Στη μάχη αυτή 

μάλιστα σκοτώθηκε και ο Μαρδόνιος. Τέλος, για να τιμωρήσουν τους Θηβαίους οι 

οποίοι συνεργάστηκαν με τους Πέρσες, οι Έλληνες προχώρησαν στη θανάτωση των 

αρχηγών τους και τη διάλυση της Βοιωτικής Συμπολιτείας. 

Την ίδια μέρα με τη μάχη των Πλαταιών πραγματοποιήθηκε και η ναυμαχία 

της Μυκάλης. Οι Έλληνες νίκησαν την τελευταία αυτή πολεμική σύγκρουση, η οποία 

είχε ως αποτέλεσμα των ξεσηκωμό των ιωνικών πόλεων, οι οποίες εκδίωξαν τελικά 

την περσική τυραννία.13 

  

                                                           
13 Πελεκίδης. Οι μεγάλοι εθνικοί πόλεμοι. Στο Συλλογικό. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Β΄. 
Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1971 
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2. Μεθοδολογία Έρευνας- Υλοποίηση 

2.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
Όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω η παρούσα πτυχιακή αφορά την Διδακτική 

της Ιστορίας με τη χρήση ψηφιακού historical educomic. Για το λόγο αυτό 

σχεδιάστηκε μια διδακτική παρέμβαση με θέμα τους Περσικούς Πολέμους, η οποία 

υλοποιήθηκε στο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας. Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν 

να διαπιστωθεί ποιο είναι το αποτέλεσμα της διδασκαλίας στην ιστορία με τη χρήση 

εναλλακτικών μέσων και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση του ψηφιακού Historical 

Educomic. Βασικός στόχος λοιπόν της πτυχιακής εργασίας ήταν να κατανοήσω πως 

συμβάλλει το comic στην διαμόρφωση ιστορικής σκέψης των μαθητών. Για το λόγο 

λοιπόν αυτό οι μαθητές όχι μόνο παρακολούθησαν τα γεγονότα της Ιστορίας μέσω 

του Ψηφιακού Historical Educomic, αλλά κλήθηκαν οι ίδιοι να σχεδιάσουν το δικό 

τους comic μέσω του οποίου θα αναπαριστούν τα γεγονότα της μάχης των Πλαταιών. 

Επίσης σημαντικός στόχος ήταν, μέσω των comic αλλά και των Pre- Post Test, να 

διαπιστώσω αν οι μαθητές κατανοούν καλύτερα την δηλωτική γνώση, είναι σε θέση 

να εντοπίσουν την αιτιότητα των γεγονότων, και τέλος, αν είναι ικανοί να εντοπίσουν 

κατάλοιπα των γεγονότων του παρελθόντος στο παρόν. Προκειμένου να καταστεί 

δυνατό αυτό, τα Pre και Post Test περιείχαν ερωτήσεις σχετικά με την αιτιότητα, τη 

δηλωτική γνώση, καθώς και ερωτήσει που αφορούν τα κατάλοιπα του χθες στο 

σήμερα.   

Επιπλέον, μέσω της έρευνας, με ενδιέφερε να διαπιστώσω τη στάση των 

παιδιών προς τις εναλλακτικές προσεγγίσεις. Επιθυμούσα δηλαδή να ερευνήσω αν οι 

διδακτικές προσεγγίσεις βοήθησαν να γίνει το μάθημα πιο ευχάριστο και αν κάνανε 

τους μαθητές να συγκρατήσουν μεγαλύτερο μέρος του αντικείμενου μελέτης. Πέρα 

από αυτό, πολύ σημαντικό ήταν να διαπιστώσω αν οι μαθητές μέσω των 

εναλλακτικών προσεγγίσεων οι μαθητές βλέπουν τα ιστορικά γεγονότα μέσω μιας 

δικής τους ερμηνείας, αν το εργαλείο τους βοηθά έτσι ώστε να βλέπουν τα γεγονότα 

μέσω της δικής τους οπτικής. Επίσης μεγάλη σημασία δόθηκε στις γνώσεις των 

μαθητών πριν και μετά τη διδασκαλία. Η αξιοποίηση των Pre και Post test μας 

βοήθησε να διαπιστώσουμε τι γνώριζαν οι μαθητές πριν τη δική μας διδακτική 

παρέμβαση και τι συγκράτησαν με την ολοκλήρωση της. Τέλος, σημαντικός στόχος 

ήταν να διαπιστώσω πως αντιδρούν οι μαθητές κάνοντας οι ίδιοι χρήση του 

εργαλείου δημιουργίας κόμικ, σχεδιάζοντας δηλαδή τα δικά τους σκίτσα. Αυτό 

συνέβη με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αφού οι μαθητές σχεδίασαν και 

παρουσίασαν επιτυχώς τα δικά τους σκίτσα σχετικά με τη μάχη των Πλαταιών. 
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2.2 Μεθοδολογία Έρευνας 

2.2.1 Ερευνητική διαδικασία 
Η έρευνα υλοποιήθηκε στο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας. Γνώριζα από την 

αρχή ότι οι μαθητές συνήθως διδάσκονταν την Ιστορία μέσα από το βιβλίο, κάνοντας 

όμως και χρήση άλλων διδακτικών εργαλείων. Οι μαθητές είχαν επεξεργαστεί την ιστορία 

χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, σχεδιαγράμματα μαθήματος και άλλα 

μέσα, δεν είχαν έρθει όμως σε επαφή με το Ψηφιακό Historical Educomic, δεδομένο που 

έκανε την τάξη ιδανική για τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση. Ο λόγος που 

επιλέχθηκε το συγκεκριμένο σχολείο ήταν κυρίως το γεγονός ότι το σχολείο είναι πάντα 

θετικό στην υλοποίηση πρωτότυπων ιδεών και ερευνών  αλλά και το γεγονός ότι το κτίριο 

ήταν εξοπλισμένο με εργαστήριο υπολογιστών και προτζέκτορες, σημαντικά εργαλεία για 

την υλοποίηση της Διδακτικής. Οι μαθητές είχαν διδαχθεί ήδη τις σχετικές ενότητες 

μερικές βδομάδες πριν, οπότε η έρευνα βασίστηκε στις ιστορικές γνώσεις που είχαν ήδη 

αποκτήσει για το θέμα κατά την τυπική πρώτη φορά και στη σύγκριση τους με 

πληροφορίες που επεξεργάστηκαν με τη χρήση εναλλακτικών μέσων κατά τη Διδακτική 

διαδικασία τη δεύτερη φορά. Η υλοποίηση της έρευνας βασίστηκε στη χρήση του Pre και 

Post test. Στην ουσία σχεδιάστηκαν 2 ερωτηματολόγια, τα οποία απαντήθηκαν από τους 

μαθητές, ένα πριν την υλοποίηση της Διδασκαλίας κι ένα μετά. Τα ερωτηματολόγια αυτά 

περιείχαν κοινές ερωτήσεις ως προς το γνωστικό αντικείμενο και διαφορετικές ερωτήσεις 

ως προς την ιστορία ως μάθημα στο σχολείο και κάθε μαθητής απαντούσε ατομικά. Πιο 

συγκεκριμένα τα ερωτηματολόγια περιείχαν 5 κοινές ερωτήσεις ως προς τους Περσικούς 

Πολέμους και 3 διαφορετικές ως προς την Ιστορία ως μάθημα στην τάξη. Μέσω του 1ου 

ερωτηματολογίου (Pre Test) τεκμηριώθηκαν οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών από τη 

διδασκαλία της ενότητας.  

Αφού λοιπόν οι μαθητές απάντησαν στο Pre Test ξεκίνησε η διδακτική παρέμβαση 

σχετικά με τους Περσικούς Πολέμους. Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση των κόμικ που δημιούργησε ο ερευνητής (εγώ δηλαδή) για τις ανάγκες της 

παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι μάχες του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών 

και η Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε σε 2 συνεχόμενες 

διδακτικές ώρες τις οποίες παραχώρησε η δασκάλα της τάξης. Κατά τη διάρκεια των δυο 

(2) αυτών διδακτικών ωρών παρουσιάστηκαν μεμονωμένα τα τρία (3) διαφορετικά κόμικ 

που δημιουργήθηκαν για τα γεγονότα των Περσικών Πολέμων. Η διδασκαλία ήταν κυρίως 

μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική. Οι μαθητές δημιούργησαν ομάδες των 4 ατόμων 

και επεξεργάστηκαν ομαδικά τα κόμικ. Ο ρόλος του διδάσκοντα- ερευνητή στη διαδικασία 

ήταν κυρίως κατευθυντήριος. Μέσω ερωταποκρίσεων έγινε προσπάθεια να εκμαιευθεί  η 

ήδη υπάρχουσα γνώση από τους μαθητές, αποφεύγοντας να δοθούν έτοιμες και αυτούσιες 

οι απαντήσεις.  

Εν συντομία λοιπόν, η ερευνητική διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 
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1. Pre test 

2. Διδακτική παρέμβαση: 

 Διδασκαλία με ψηφιακό κόμικ 

 Παραγωγή κόμικ από τα παιδιά και παρουσίαση του 

3. Post Test  

Στο Pre Test, ελέγχθηκαν οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών και οι απόψεις τους για 

το μάθημα της ιστορίας πριν τη διδακτική παρέμβαση. Κατά τη διδακτική παρέμβαση, οι 

μαθητές διδάχθηκαν την ιστορία των Περσικών Πολέμων μέσω του Ψηφιακού Historical 

Educomic και δημιούργησαν το δικό τους comic για τη μάχη των Πλαταιών. Τέλος στο 

Post Test, ελέγχθηκαν ξανά οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών και οι απόψεις τους για το 

μάθημα της ιστορίας, προκειμένου να μπορούμε να εντοπίσουμε τις διαφορές στις 

απαντήσεις πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

Με το τέλος της διδακτικής παρέμβασης και ρίχνοντας μια πρώτη ματιά στα 

ευρήματα και τις απαντήσεις των μαθητών στο Post Test, προέκυψαν ορισμένες 

διαπιστώσεις σχετικά με την έρευνα. Αρχικά διαπιστώθηκε πως οι μαθητές θυμόντουσαν 

μέρος των ιστορικών γνώσεων σχετικά με τους Περσικούς Πολέμους, αδυνατούσαν όμως 

να ξεχωρίσουν τα γεγονότα με αποτέλεσμα αρχικά να συγχέουν τα ιστορικά γεγονότα και 

να δίνουν λανθασμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις ιστορικού περιεχομένου. Οι 

περισσότεροι μαθητές ήταν σε θέση να εντοπίζουν την αιτιότητα των υπό συζήτηση 

γεγονότων, δυσκολεύονταν όμως να εντοπίσουν τη σημασία των γεγονότων στο παρόν και 

τη σχέση τους με το σήμερα. Όμως, παρατηρώντας τις απαντήσεις στα Post Test αλλά και 

στα σκίτσα που σχεδίασαν οι μαθητές, η κατάσταση άλλαξε. Οι μαθητές σχεδίασαν και 

αναπαράστησαν σε σκίτσα τη μάχη των Πλαταιών, τα οποία περιείχαν όλα τα ιστορικά 

δεδομένα που συζητηθήκαν στην τάξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός 

ότι σχεδόν όλες οι ομάδες σχεδίασαν τουλάχιστον ένα σκίτσο το οποίο απεικονίζει τον 

Μαρδόνιο να ζητάει τη συμμαχία των Αθηναίων και τους τελευταίους να αρνούνται. Αυτό 

μου έκανε μεγάλη εντύπωση, καθώς κατά την πρώτη μέρα της διδακτικής παρέμβασης, 

κανένας μαθητής δε φάνηκε να θυμάται την προσφορά του Μαρδόνιου, πράγμα που 

γίνεται εύκολα αντιληπτό και από τις απαντήσεις των μαθητών στη σχετική ερώτηση του 

Pre Test, «Ποια ήταν η πρόταση του Μαρδόνιου την οποία αρνήθηκαν οι Αθηναίοι και 

έτσι οδηγήθηκαν στη μάχη των Πλαταιών;». 
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2.2.2 Ερευνητικά εργαλεία 
Προκειμένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη έρευνα 

χρειάστηκε να επιλεχθούν τα κατάλληλα εργαλεία για να πραγματοποιηθεί η μελέτη 

καθώς και το κατάλληλο εργαλείο Web 2.0 ώστε να σχεδιαστεί το comic. Για την 

έρευνα, επιλέχθηκε η διαδικασία του Pre και Post Test. Διαμορφώθηκαν λοιπόν 

ερωτηματολόγια, με κατάλληλες ερωτήσεις, των οποίων το περιεχόμενο αφορούσε τα 

ιστορικά γεγονότα των Περσικών Πολέμων αλλά και ερωτήσεις σχετικά με την 

Ιστορία ως σχολικό μάθημα, προκειμένου να διαπιστωθεί η στάση και η άποψη των 

παιδιών προς το ίδιο το μάθημα. Οι ερωτήσεις για τα ιστορικά γεγονότα των 

Περσικών Πολέμων είναι κοινές και στα 2 ερωτηματολόγια. Αλλαγές υπήρχαν στις 

ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας, αφού θέλαμε να δούμε πως 

αντιμετωπίζουν το μάθημα πριν και μετά την διδασκαλία με το Ψηφιακό Historical 

Educomic. Στα ερωτηματολόγια πέρα από ερωτήσεις ιστορικού περιεχομένου 

υπήρχαν ερωτήσεις ανίχνευσης της αιτιότητας (π- χ «Που οφείλεται η νίκη των 

Αθηναίων στη μάχη του Μαραθώνα και ποιος ήταν ο στρατηγός τους;»), και 

ερωτήσεις σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν (π- χ «Τι μας θυμίζει σήμερα την 

προσπάθεια του Φειδιππίδη;»).  

Επίσης υπήρχαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου όπου οι απαντήσεις των μαθητών 

κωδικοποιήθηκαν προκειμένου να είναι δυνατό να μελετηθούν κατάλληλα. Οι 

ερωτήσεις αφορούσαν την Ιστορία ως μάθημα στα Pre και Post Test. Έτσι στο Pre 

Test στην 1η ερώτηση με θέμα αν αρέσει στους μαθητές η Ιστορία και γιατί, 

κωδικοποίησα τις απαντήσεις «ναι», «μου αρέσει», «μου αρέσει πολύ» ως «πολύ», 

ως λίγο πήρα τις απαντήσεις «λίγο», «δε μου αρέσει πολύ», ως «αρκετά» 

κωδικοποίησα τις απαντήσεις «έτσι κι έτσι», «όχι και τόσο», ως «καθόλου» 

κωδικοποίησα τις απαντήσεις «όχι δε μου αρέσει» και «δε μου αρέσει καθόλου η 

ιστορία» ενώ όσες ερωτήσεις έμειναν αναπάντητες περάστηκαν ως «καμία 

απάντηση». Στη 2η ερώτηση του Pre Test με θέμα τους τρόπους που διδάσκονται οι 

μαθητές την ιστορία πέρα από το βιβλίο η κωδικοποίηση των απαντήσεων είναι στην 

ουσία οι απαντήσεις αυτούσιες, όπως δόθηκαν από τους μαθητές. Ως 

«Σχεδιαγράμματα» δηλαδή κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις εκείνες που έγραφαν 

«Σχεδιαγράμματα», ως « Πίνακας και υπολογιστής» κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις 

των μαθητών που ανέφεραν μέσα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τους πίνακες (τον 

πίνακα της τάξης αλλά και τους πίνακες με γεγονότα και ημερομηνίες), ως 

«Φυλλάδια» περάστηκαν εκείνες οι απαντήσεις των μαθητών οι οποίοι δήλωσαν ότι 

διδάσκονται την Ιστορία μέσω φωτοτυπιών και φυλλαδίων εργασιών που δίνονται 

από την εκπαιδευτικό της τάξης και τέλος ως «Βιβλίο» περάστηκαν οι απαντήσεις 

των μαθητών που δήλωσαν απλά ότι διδάσκονται την Ιστορία μέσα από το σχολικό 

εγχειρίδιο, παρ’ όλο που η ερώτηση αφορούσε τους τρόπους διδασκαλίας εκτός του 

σχολικού εγχειριδίου. Τέλος όσες ερωτήσεις έμειναν αναπάντητες περάστηκαν ως 

«Καμία απάντηση». Τέλος στην 3η ερώτηση με θέμα «Πως θα ήθελες να γίνεται το 

μάθημα της Ιστορίας», η κωδικοποίηση ήταν λίγο πιο δύσκολη, αφού οι ιδέες των 

μαθητών ήταν πολλές και διαφορετικές. Αρχικά λοιπόν ως «με videogames» 

κωδικοποιήθηκε η απάντηση του μαθητή που δήλωσε ότι θα ήθελε να παίζει 
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παιχνίδια σε internet café και να μαθαίνει ιστορία, ως «με γρίφους περάστηκαν οι 

απαντήσεις των μαθητών που έγραφαν κατά λέξη στο Pre Test «με μυστήρια», 

«παραδοσιακά» κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών που δήλωναν ότι θα 

ήθελαν να συνεχίσει να πραγματοποιείται το μάθημα μέσω του σχολικού εγχειριδίου, 

ως «διαδραστικά», περάστηκαν οι απαντήσεις «με δράσεις», ως «δραματοποίηση» 

εκείνες οι απαντήσεις που ανέγραφαν «με θέατρο», ως «προτζέκτορας» περάστηκαν 

οι απαντήσεις των μαθητών που δήλωσαν ότι θέλουν να χρησιμοποιείται ο 

ηλεκτρονικός προτζέκτορας με κάθε τρόπο για να πραγματοποιείται το μάθημα, ως 

«εκτός σχολικής τάξης» κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών που δήλωσαν 

είτε «εκτός τάξης» είτε «στην αυλή του σχολείου», «διαθεματικά» ήταν η 

κωδικοποίηση της απάντησης των μαθητών που δήλωσαν «μελετώντας διάφορα 

θέματα», ως «χωρίς test» κωδικοποιήθηκαν όλες εκείνες οι απαντήσεις των μαθητών 

που δήλωσαν ότι δε θέλουν να γράφουν test στην ιστορία, «ως ερευνητικά» 

περάστηκαν οι απαντήσεις εκείνων των μαθητών που δήλωσαν ότι θέλουν να γίνεται 

έρευνα για τα ιστορικά γεγονότα και τέλος ως «ταινίες» περάστηκαν οι απαντήσεις 

των μαθητών που ανέφεραν ότι θέλουν να παρακολουθούν ταινίες και μέσω αυτών να 

μελετούν τα ιστορικά γεγονότα. 

Όσον αφορά την κωδικοποίηση στο Post Test τώρα, στην 1η ερώτηση με θέμα 

τι άρεσε και τι όχι στους μαθητές στη διδασκαλία με το comic, πολλοί μαθητές 

απάντησαν «δημιουργία κόμικ», «το ότι έφτιαξα κόμικ», «το κόμικ» και γενικότερα 

απαντήσεις που παρέπεμπαν στο comic που δημιούργησαν. Οι απαντήσεις αυτές 

κωδικοποιήθηκαν ως «δημιουργία κόμικ». Στη συνέχεια απαντήσεις όπως «η εργασία 

σε ομάδες» και «δουλειά με τους συμμαθητές μου» κωδικοποιήθηκαν ως «ομαδική 

εργασία». Απαντήσεις όπως «τα πάντα», «όλα» και  «όλες οι ώρες που κάναμε μαζί» 

κωδικοποιήθηκαν ως «όλη η διαδικασία» και τέλος απαντήσεις του τύπου «το θέμα» 

και «η ενότητα» περάστηκαν ως «περιεχόμενο. Έπειτα στην επόμενη ερώτηση με 

θέμα «Πώς θα ήθελες να γίνεται το μάθημα της Ιστορίας;» η κωδικοποίηση ήταν και 

πάλι δύσκολη αφού οι μαθητές έδωσαν πολλές διαφορετικές ερωτήσεις. Έτσι όσες 

απαντήσεις έγραφαν «με comic», «μέσω comic» και γενικά περιλάμβαναν τη λέξη 

comic, περάστηκαν γενικότερα ως comic. Ως «ταινίες» περάστηκαν οι απαντήσεις 

μαθητών που δήλωναν ότι θα ήθελαν να παρακολουθούν ταινίες κατά τη διδακτική 

ώρα της ιστορίας, «με σχεδιαγράμματα» κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των 

μαθητών που δήλωναν ότι θα ήθελαν να έχουν το σχεδιάγραμμα του μαθήματος που 

χρησιμοποιούν συνήθως στα μαθήματα, «με γυμναστική» κατηγοριοποιήσαμε τις 

απαντήσεις των μαθητών που δήλωσαν ότι θέλουν να μελετούν την ιστορία «με 

ποδόσφαιρο» και «με τρέξιμο». Στην κατηγορία  «παιχνίδι» εντάξαμε τις απαντήσεις 

εκείνες όπου οι μαθητές δήλωσαν ότι θέλουν να μαθαίνουν παίζοντας «με παιχνίδια 

γνώσεων», «με προτζέκτορα» κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις εκείνων των μαθητών 

που δήλωσαν ότι θέλουν να χρησιμοποιείται ο προτζέκτορας με κάθε τρόπο στη 

διδασκαλία της ιστορίας. Ως «διερευνητικά» συμπεριλάβαμε τις απαντήσεις των 

μαθητών που δήλωσαν ότι θέλουν το μάθημα να πραγματοποιείται «με έρευνα». « Να 

μην υπήρχε» ήταν η κατά λέξη απάντηση μαθητών που δήλωσαν ότι δεν θέλουν να 

διδάσκεται η ιστορία και τέλος με την απάντηση «εκτός σχολικής τάξης» εννοούμε 
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εκείνες τις απαντήσεις όπου οι μαθητές δήλωσαν ότι θα ήθελαν η ιστορία να γίνεται 

«εκτός σχολείου», «στη φύση» και «κάτω από τα δέντρα με συζήτηση». Τέλος στην 

τελευταία ερώτηση του Pre οι μαθητές ρωτήθηκαν αν νομίζουν ότι είναι δυνατή η 

διδασκαλία της ιστορίας μέσω comic αντί του σχολικού εγχειριδίου, η κωδικοποίηση 

έχεις ως εξής: οι απαντήσεις μαθητών που ανέφεραν «αν θέλει ο δάσκαλος» 

κωδικοποιήθηκαν ως «εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό, ως «ναι» κωδικοποιήθηκαν 

οι απαντήσεις των μαθητών που δήλωσαν απλά «ναι», «ναι γίνεται» και «νομίζω πως 

ναι». Αντίθετα, ως «όχι» κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις εκείνες που δήλωναν 

ξεκάθαρα «όχι» και «δε γίνεται» και τέλος ως «Δεν ξέρω» κωδικοποιήθηκαν εκείνες 

οι απαντήσεις των μαθητών που απλά δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν αν είναι εφικτό να 

γίνει το μάθημα της ιστορίας αποκλειστικά με comic, δίχως το σχολικό εγχειρίδιο, με 

απαντήσεις του τύπου «δεν ξέρω» και «δεν είμαι σίγουρος». 

Τα αποτελέσματα του Pre και Post Test αποτελούν ένα ενδεικτικό δείγμα 

προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις των μαθητών για τη διδασκαλία της 

ιστορίας με χρήση comic και για να ερευνηθεί η ιστορική σκέψη τους  (όσον αφορά 

τουλάχιστον τους Περσικούς Πολέμου) πριν αλλά και μετά την ολοκλήρωση της 

διδακτικής παρέμβασης. 

Ως εργαλείο Web 2.0 για την σχεδίαση των comic επέλεξα το Pixton. Το 

Pixton αποτελεί ένα δωρεάν διαδικτυακό περιβάλλον το οποίο επιτρέπει στον χρήστη 

να σχεδιάζει εύκολα τα δικά του σκίτσα, αφού προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία 

περιεχομένου όπως τοπία, χαρακτήρες κλπ. Ο χρήστης επίσης μπορεί να εντάξει τον 

διάλογο μέσα στα σκίτσα δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό comic. Ο 

λόγος που επιλέχθηκε το Pixton πέρα από την ευκολία χειρισμού του, ήταν το 

γεγονός ότι είναι δωρεάν. Προφανώς υπήρχαν κι άλλα εργαλεία για τη δημιουργία 

comic, το Pixton όμως επιτρέπει στους μαθητές να δουλέψουν πάνω σε αυτό ακόμα 

και από το σπίτι τους, κάνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία ακόμα πιο εύκολη. 

Τέλος, ακόμα ένας λόγος χρήσης του Pixton αποτελεί το γεγονός ότι έχω εργαστεί 

ξανά με το εργαλείο και το θεωρώ ως το κατάλληλο για τον εκπαιδευτικό που θέλει 

να δημιουργήσει τα δικά του ψηφιακά σκίτσα αλλά και για τον μαθητή ο οποίος 

έρχεται σε επαφή με ένα τέτοιο εργαλείο για πρώτη φορά, αφού δεν είναι καθόλου 

δύσκολο το να συνθέσεις το δικό σου σκίτσο με απλά «κλικ» του ποντικιού.  
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2.3 Πλάνο της διδακτικής παρέμβασης 
 

Προκειμένου να υλοποιηθεί μια πολύωρη διδασκαλία όπως αυτή, σημείο κλειδί 

αποτέλεσε ο κατάλληλος σχεδιασμός της. Το πλάνο της διδασκαλίας αρχικά σχεδιάστηκε 

ώστε να καλύψει 4 διδακτικές ώρες, όμως έπειτα από συνεννόηση με τη δασκάλα της 

τάξης και την παραχώρηση μιας επιπλέον ώρας, το διδακτικό σενάριο επεκτάθηκε στις 5 

διδακτικές ώρες. Το διδακτικό σενάριο κάλυψε μια ποικιλία στόχων, διεκπεραίωσε τον 

αρχικό σκοπό του και γενικότερα υλοποιήθηκε ακριβώς όπως σχεδιάστηκε από την αρχή. 

Παρακάτω βρίσκεται ολοκληρωμένο το διδακτικό σενάριο της Παρέμβασης. 

 

1η Ημέρα 

1η διδακτική ώρα: Η 1η διδακτική ώρα ξεκίνησε με την απάντηση του Pre Test. 

Μοίρασα τα Pre Test στους μαθητές και περίμενα να απαντήσουν χωρίς να δώσω 

απαντήσεις σε καμία ερώτηση. O σκοπός του Pre Test ήταν να αξιολογηθούν οι γνώσεις 

των μαθητών πάνω στην ήδη υπάρχουσα γνώση πριν την Διδακτική Παρέμβαση. 

Διάρκεια: 20 λεπτά 

 

Στη συνέχεια της 1ης διδακτικής ώρα ξεκίνησε η διδακτική παρέμβαση. 

Προβλήθηκε το 1ο  κόμικ (Η Μάχη του Μαραθώνα) μέσω του ειδικού προβολέα της τάξης 

και άφησα τους μαθητές να το επεξεργαστούν. Οι μαθητές επεξεργάστηκαν το κόμικ, 

απάντησαν στις ερωτήσεις μου και σταδιακά εξιστόρησαν τα γεγονότα μόνοι τους, χωρίς 

την παρέμβαση μου. Κύριος στόχος ήταν  να κατανοήσω πως αντιδρούν οι μαθητές με το 

μάθημα της Ιστορίας όταν έρχονται σε επαφή με εναλλακτικές πηγές και συγκεκριμένα με 

το Ψηφιακό Historical Educomic. 

Διάρκεια: 25 λεπτά 

 

2η διδακτική ώρα: Κατά την 2η διδακτική ώρα συνεχίστηκε η επεξεργασία των 

κόμικ. Οι μαθητές αφού ολοκλήρωσαν με τον κόμικ της Μάχης του Μαραθώνα την 

προηγούμενη διδακτική ώρα συνέχισαν με τα 2 κόμικ που απομένουν: τη Μάχη των 

Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Και σε αυτήν την διδακτική ώρα, η ροή του 

μαθήματος ήταν παρόμοια με την προηγούμενη. Οι μαθητές επεξεργάστηκαν το κόμικ, 

απάντησαν σε ερωτήσεις και παρουσίασαν τα γεγονότα μόνοι τους, δίχως να δεχτούν 

βοήθεια από τον εκπαιδευτικό. Και πάλι, κεντρικό στόχος ήταν να  διαπιστώσουμε την 

αντίδραση των μαθητών με την επαφή τους με το κόμικ. 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Με το τέλος της 2ης διδακτικής ώρας ολοκληρώθηκε η 1η μέρα της διδακτικής 

παρέμβασης. Ολοκληρώθηκε έτσι η διδασκαλία των γεγονότων των Περσικών Πολέμων 

από τον εκπαιδευτικό και τη σκυτάλη πλέον πήραν οι μαθητές οι οποίοι κλήθηκαν να 

σχεδιάσουν τα δικά τους κόμικ και να τα παρουσιάσουν στην υπόλοιπη τάξη. Η 2η φάση 

της διδακτικής παρέμβασης ξεκίνησε τη 2η ημέρα και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου. 
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2η Ημέρα 

1η – 2η διδακτική ώρα: Την 2η ημέρα ο εκπαιδευτικός ετοίμασε του ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές του εργαστηρίου προκειμένου να είναι σε θέση οι μαθητές να δουλέψουν στο 

διαδικτυακό περιβάλλον του Pixton. Οι μαθητές αφού χωρίστηκαν σε ομάδες των 4 

ατόμων ξεκίνησαν να σχεδιάζουν τα δικά τους κόμικ τα οποία απεικονίζουν τη Μάχη των 

Πλαταιών. Ο εκπαιδευτικός προσέφερε την απαραίτητη βοήθεια όπου χρειαστεί, καθώς το 

Pixton διαθέτει επιλογές πιο σύνθετες για το χρήστη. Η ίδια διαδικασία συνεχίστηκε και 

κατά τη 2η διδακτική ώρα. Οι μαθητές δηλαδή είχαν στη διάθεση τους 2 διδακτικές ώρες 

για να ολοκληρώσουν τη σχεδίαση του κόμικ. Ο στόχος ήταν να δούμε πώς  αντιδρούν οι 

μαθητές με την επαφή τους με το διαδικτυακό εργαλείο και πώς το χειρίζονται για να 

σχεδιάσουν οι ίδιοι τα δικά τους σκίτσα αλλά και να τους κάνουμε να δουλέψουν 

ομαδοσυνεργατικά 

Διάρκεια: 90 λεπτά. 

 

3η διδακτική ώρα: Στην 3η διδακτική ώρα οι μαθητές είχαν ολοκληρώσει τη 

σχεδίαση των κόμικ και έπρεπε να πραγματοποιηθεί η παρουσίαση τους. Κάθε ομάδα είχε 

5 λεπτά στη διάθεση της να παρουσιάσει τα σκίτσα της, να εξηγήσει τους πρωταγωνιστές, 

την επιλογή τοπίων, χαρακτήρων και να περιγράψει τα ιστορικά γεγονότα. Κάθε ομάδα 

ήταν αναμενόμενο  να έχει διαφορετικές ιδέες και δεν αποκλείστηκε το γεγονός να δούμε 

πολλές ή εντελώς διαφορετικές ιδέες. 

Διάρκεια: 20 λεπτά 

 

Στη συνέχεια οι μαθητές μεταφέρθηκαν και πάλι στην αίθουσα τους. Ήταν η ώρα 

να απαντηθεί το Post Test.. Ο στόχος μας εδώ ήταν να διαπιστώσουμε αν οι εναλλακτικές 

προσεγγίσεις βοήθησαν τους μαθητές όχι μόνο να δουν διαφορετικά τα ιστορικά γεγονότα 

και να δώσουν τη δική τους ερμηνεία με τη χρήση του εργαλείου αλλά να ερευνήσουμε αν 

τελικά οι εναλλακτικές προσεγγίσεις κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον, πιο προσιτό και 

διασκεδαστικό προς τους μαθητές και αν κάνει τους ίδιους τους μαθητές να 

αντιμετωπίζουν διαφορετικά την Ιστορία από το «βαρετό αυτό μάθημα» που τη θεωρούν. 

Διάρκεια: 25 λεπτά. 

Με το πέρασμα της 3ης ώρας την 2η μέρα, ολοκληρώθηκε η 2η μέρα στο σχολείο η 

οποία σήμανε την λήξη της Διδακτικής Παρέμβασης. 
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2 Αποτελέσματα 

2.1. Αποτελέσματα Pre Test 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών. 

1η ερώτηση 

 
Στην 1η ερώτηση η οποία ήταν «Ποιος ήταν ο αρχηγός των Περσών κατά τν 2η 

περσική εκστρατεία εναντίον των Ελλήνων;» οι περισσότεροι μαθητές (12 στο 

σύνολο) απάντησαν σωστά ότι ήταν ο Ξέρξης ενώ οι υπόλοιποι (8 στο σύνολο) 

δώσανε τη λάθος απάντηση. 

 

2η ερώτηση 

 
Στη 2η ερώτηση «Που οφείλεται η νίκη των Αθηναίων στη μάχη του 

Μαραθώνα και ποιος ήταν ο στρατηγός τους» 11 μαθητές δώσανε τη σωστή 

απάντηση και 9 τη λάθος. 
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3η ερώτηση  

 
Στην 3η ερώτηση με τίτλο «Τι ήταν τα ξύλινα τείχη» οι περισσότεροι από τους 

μαθητές (17 συνολικά) απάντησαν λάθος ενώ τη σωστή απάντηση έδωσαν μόλις 3 

μαθητές. 

 

4η ερώτηση 

 
Στην 4η ερώτηση «Ποια είναι η γνώμη σας για τη στρατηγική των Σπαρτιατών να 

κλείσουν και να υπερασπιστούν τα στενά περάσματα στη μάχη των Θερμοπυλών;» 14 

μαθητές δώσανε τη σωστή απάντηση και 6 τη λανθασμένη. Ως λάθος απαντήσεις εδώ, 

θεωρούνται εκείνες των μαθητών που είτε περιέγραψαν τη λάθος στρατηγική είτε δεν 

απάντησαν καθόλου στην ερώτηση. 
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5η ερώτηση  

 
Στην 5η ερώτηση, όπου ρωτήσαμε τους μαθητές «Τι μας θυμίζει σήμερα η 

προσπάθεια του Φειδιππίδη;» κανένας μαθητής δεν απάντησε μπόρεσε να συνδέσει τη 

διαδρομή του αγγελιοφόρου στην Αθήνα με το σημερινό μαραθώνιο και έτσι όλες οι 

απαντήσεις θεωρήθηκαν ως λανθασμένες. 

 

6η ερώτηση 

 
Στην 6η ερώτηση «Ποια ήταν η πρόταση του Μαρδόνιου την οποία αρνήθηκαν οι 

Αθηναίοι και έτσι οδηγήθηκαν στη μάχη των Πλαταιών;» τη σωστή απάντηση έδωσαν 

μόλις 8 μαθητές και τη λανθασμένη 12. 
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7η ερώτηση 

 
Στην 7η ερώτηση «Πως ο Θεμιστοκλής εκμεταλλεύτηκε τη διαφορά ανάμεσα 

στα Περσικά πλοία και τις τριήρεις;» 11 μαθητές έδωσαν σωστή απάντηση και 9 

λάθος 

 

8η ερώτηση  

 
Η τελευταία των ερωτήσεων σχετικά με τους Περσικούς Πολέμους ήταν η 

εξής: «Τι συνέπεια είχε η νίκη των Ελλήνων στους Περσικούς Πολέμους για τις 

ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας;» Καταγράφηκαν συνολικά 4 σωστές και 16 

λάθος απαντήσεις. 
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Όσον αφορά τις ερωτήσεις για το μάθημα της Ιστορίας: 

1η ερώτηση 

 
Στην 1η ερώτηση «Σου αρέσει το μάθημα της Ιστορίας; Για ποιους λόγους σου 

αρέσει και για ποιους όχι;» 12 μαθητές απάντησαν ότι του αρέσει πολύ το μάθημα 

της Ιστορίας, 1 αρκετά, 3 λίγο, άλλοι 3 καθόλου ενώ υπήρχε και μαθητής που δεν 

έδωσε απάντηση στην ερώτηση. 

 

2η ερώτηση 

 
Στη 2η ερώτηση «Με ποιους τρόπους διδάσκεσαι το μάθημα της Ιστορίας; 

Έχεις χρησιμοποιήσει κάτι άλλο εκτός σχολικού βιβλίου;» οι περισσότεροι μαθητές 

(6) δεν έδωσαν καμία απάντηση, 4 ανέφεραν με σχεδιάγραμμα, 1 με πίνακα και 

υπολογιστή, 4 με φυλλάδια και 5 με βιβλίο. 
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3η ερώτηση 

 
Στην τελευταία ερώτηση του Pre Test «Πως θα ήθελες να γίνεται το μάθημα 

της Ιστορίας» 5 μαθητές απάντησαν παραδοσιακά, 4 χωρίς τεστ, 3 με προτζέκτορα, 

ενώ από μια απάντηση πήραν οι επιλογές videogames,γρίφοι, διαδραστικά, 

δραματοποίηση, εκτός σχολικής τάξης, διαθεματικά, ερευνητικά και ταινίες. 
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2.1 Post Test 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των Post Test, όπως αυτά προέκυψαν 

από τις απαντήσεις των μαθητές. 

1η ερώτηση 

 
Στην 1η ερώτηση «Ποιος ήταν ο αρχηγός των Περσών κατά την 2η περσική 

εκστρατεία εναντίον των Ελλήνων» όλοι οι μαθητές έδωσαν τη σωστή απάντηση. 

 

2η ερώτηση 

 
Στην 2η ερώτηση «Που οφείλεται η νίκη των Αθηναίων στη μάχη του Μαραθώνα και 

ποιος ήταν ο στρατηγός τους;» 18 συνολικά μαθητές έδωσαν τη σωστή απάντηση ενώ 

μόλις 2 τη λάθος. 
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3η ερώτηση 

 
Στη 3η ερώτηση «τι ήταν τα ξύλινα τείχη;» από τους 20 συνολικά μαθητές 18 

απάντησαν σωστά και 2 λάθος 

 

4η ερώτηση  

 
Στην 4η ερώτηση «Ποια είναι η γνώμη σας για τη στρατηγική των Σπαρτιατών να 

κλείσουν και να υπερασπιστούν τα στενά περάσματα στη μάχη των Θερμοπυλών;» 

και πάλι 18 ήταν οι μαθητές που δώσανε τη σωστή απάντηση και 2 τη λάθος. 
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5η ερώτηση 

 
Η 5η ερώτηση ρωτούσε « Τι μας θυμίζει σήμερα η προσπάθεια του Φειδιππίδη;» Στην 

ερώτηση 19 απαντήσεις ήταν σωστές και 1 λάθος. 

 

6η ερώτηση 

 
Στην 6η ερώτηση « Ποια ήταν η πρόταση του Μαρδόνιου την οποία αρνήθηκαν οι 

Αθηναίοι και έτσι οδηγήθηκαν στη μάχη των Πλαταιών;» δόθηκαν ξανά 19 σωστές 

απαντήσεις και μόλις 1 λάθος. 
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7η ερώτηση 

 
Στην 7η ερώτηση «Πως ο Θεμιστοκλής εκμεταλλεύτηκε τη διαφορά ανάμεσα στα 

Περσικά κόλπα και τις τριήρεις;» οι μαθητές έδωσαν 16 συνολικά σωστές και 4 

λάθος απαντήσεις. 

 

8η ερώτηση 

 
Τέλος στην τελευταία ερώτηση σχετικά με τους Περσικούς Πολέμους «Τι συνέπεια 

είχε η νίκη των Ελλήνων στους Περσικούς Πολέμους για τις ελληνικές πόλεις της 

Μικράς Ασίας;» οι απαντήσεις των μαθητών προέκυψαν ως 18 σωστές και 2 λάθος  
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Όσον αφορά τώρα τις ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας, στο Post Test, 

προέκυψαν τα αποτελέσματα όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 

1η ερώτηση 

 

 
Στην ερώτηση «Τι σου άρεσε και τι όχι στη διδασκαλία της Ιστορίας με Κόμικ;» οι 

μαθητές απάντησαν: 7 η δημιουργία κόμικ, 2 η ομαδική εργασία, 10 ολόκληρη η 

διαδικασία και 1 το περιεχόμενο της ενότητας. 

 

2η ερώτηση  

 
Στη 2η ερώτηση σχετικά με την Ιστορία ως μάθημα «Με ποιους τρόπους θα ήθελες να 

γίνεται να μάθημα της Ιστορίας;» οι απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν ως εξής: 8 μαθητές 

απάντησαν με κόμικ, 3 με παιχνίδι, 2 με γυμναστική, 2 εκτός σχολικής τάξης, 1 με 

ταινίες, 1 με σχεδιαγράμματα, 1 με προτζέκτορα, 1 διερευνητικά κι 1 μαθητής θα 

ήθελε να μην υπήρχε η Ιστορία ως μάθημα. 
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3η ερώτηση  

 
Στην τελική ερώτηση του Post Test «Νομίζεις ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί η 

διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση κόμικ αντί του σχολικού βιβλίου;» 1 μαθητής 

απάντησε ότι εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό, 14 απάντησαν θετικά, 3 αρνητικά και 

2 απαντήσεις δήλωναν ότι ο μαθητής δεν ξέρει. 
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3 Συζήτηση 

3.1 Pre Test 
Παρατηρώντας λοιπόν τις απαντήσεις και τα δεδομένα που συλλέξαμε από τους 

μαθητές, είναι εύκολο να προβούμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Φάνηκε ότι οι 

περισσότεροι μαθητές είχαν συγκρατήσει ορισμένα ονόματα, χρονολογίες και 

τοποθεσίες μαχών σχετικά με τους Περσικούς Πολέμους, όμως όλες αυτές οι 

πληροφορίες ήταν ανακατεμένες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δώσουν 

συγκεκριμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις του Pre Test. Οι μαθητές δηλαδή, ενώ ήταν 

σε θέση να δώσουν ένα πολύ γενικό περίγραμμα για τα γεγονότα των Περσικών 

Πολέμων, αδυνατούσαν να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις π. χ  «Που 

οφείλεται η νίκη των Αθηναίων στη μάχη του Μαραθώνα και ποιος ήταν ο στρατηγός 

τους;». Όσον αφόρα λοιπόν το Pre Test και συγκεκριμένα την 1η ερώτηση, οι 

απαντήσεις που δόθηκαν από συνολικά 20 μαθητές ήταν 12 σωστές και 8 λάθος, 

παρά το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε πριν τη διδακτική παρέμβαση. 

Αυτό θεωρώ ότι συνέβη λόγω του γεγονότος ότι το ερωτηματολόγιο κλιμακώνει τον 

βαθμό δυσκολίας από τις εύκολες ερωτήσεις προς τις δύσκολες. Επομένως προκύπτει 

ότι 12 μαθητές γνώριζαν ότι ο Ξέρξης ήταν αρχηγός των Περσών κατά τη 2η περσική 

εκστρατεία ενώ 8 μαθητές είτε δεν απάντησαν καθόλου στη συγκεκριμένη ερώτηση, 

είτε έδωσαν την λάθος απάντηση. Η γνώση σχετικά με τον Ξέρξη όπως 

αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ήταν απόρροια της ταινίας «300» την οποία είχε 

παρακολουθήσει το μεγαλύτερο μέρος της τάξης. 

Στην 2η ερώτηση σχετικά με την επιτυχία των Αθηναίων στη μάχη του Μαραθώνα 

και τον στρατηγό τους, οι σωστές απαντήσεις ήταν κατά μία λιγότερες, δόθηκαν 

δηλαδή 11 σωστές και 9 λάθος απαντήσεις. Και πάλι οι μαθητές επιβεβαίωσαν ότι 

γνωρίζουν τον Μιλτιάδη, λόγω της αναφοράς του στην ταινία «300». Γενικότερα 

φάνηκε ότι οι γνώσεις τους ήταν βασισμένες σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια 

ιστορία και όχι από το μάθημα της Ιστορίας, αφού αδυνατούσαν να απαντήσουν 

περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την Ιστορία, πολύ εύκολα όμως απαντούσαν 

ερωτήσεις σχετικά με την ταινία. Η ερώτηση αυτή διερευνούσε την αιτιότητα αφού 

ζητούμε από τους μαθητές να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους τελικά οι 

Αθηναίοι κέρδισαν στον Μαραθώνα. 

Στην 3η ερώτηση η οποία αφορούσε τα ξύλινα τείχη των Αθηνών, οι μαθητές έδωσαν 

τις περισσότερες λάθος απαντήσεις. Μόλις 3 μαθητές ήταν αυτοί που κατάφεραν να 

απαντήσουν σωστά, ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις φτάσανε τις 17. Ο λόγος που 

συνέβη αυτό είναι ότι τα ξύλινα τείχη αναφέρονται μόνο μια φορά στο σχολικό 

εγχειρίδιο δίχως να δίνεται παραπάνω επεξήγηση ότι με τον όρο «ξύλινα τείχη» 

εννοούνται τα πλοία των Αθηναίων με αποτέλεσμα οι μαθητές να προσπερνούν το 

γεγονός και να το θεωρούν ασήμαντο. Σε αυτήν την περίπτωση σημαντικό στοιχείο 

είναι ότι η απουσία αξιοποίησης γραπτής ή εικονιστικής πηγής, σχετικά με τα ξύλινα 

τείχη, ενδεχομένως συνέλαβε στο γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές θεώρησαν ότι 

τα «ξύλινα τείχη» ήταν απλά ξύλινα τείχη της πόλης των Αθηνών, και όχι τα πλοία 

τους. Ως συμπέρασμα λοιπόν προκύπτει ότι οι λανθασμένες αυτές απαντήσεις είναι 



41 
 

αποτέλεσμα της έλλειψης μελέτης πηγών, αφού η αναφορά στο σχολικό εγχειρίδιο 

είναι σχεδόν μηδαμινή. Η αναπαράσταση των ξύλινων τειχών με comic στην 

συγκεκριμένη παρέμβαση θα σχολιασθεί παρακάτω στα αποτελέσματα του Post Test.  

Η 4η ερώτηση ζητούσε τη γνώμη των μαθητών για τη στρατηγική των Σπαρτιατών να 

υπερασπιστούν τα στενά των Θερμοπυλών. Από τις απαντήσεις που λάβαμε, οι 14 

ήταν σωστές και οι 6 λάθος. Προφανώς, σε μια ερώτηση ερμηνείας δεν γίνεται να 

κριθεί μια απάντηση ως σωστή ή λανθασμένη. Ο τρόπος με τον οποίο προέκυψαν οι 

λάθος απαντήσεις βασίστηκε αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι μαθητές είτε 

περιέγραψαν λάθος τη στρατηγική των Σπαρτιατών είτε δεν εξέφρασαν καμιά γνώμη 

απαντώντας ότι δεν γνωρίζουν (δεν γνώριζαν τη στρατηγική ή δεν μπορούσαν να 

εκφράσουν τη γνώμη τους). Για παράδειγμα ως σωστή απάντηση θεωρήθηκε η 

παρακάτω: «Θεωρώ την κίνηση των Σπαρτιατών, σωστή στρατηγικά, γιατί ήταν 

λίγοι, οπότε και οι Πέρσες έμπαιναν λίγοι στα στενά και ήταν ίση μάχη. Επίσης είναι 

κίνηση ανδρείας.» 

Η 5η ερώτηση αφορούσε τον δρομέα Φειδιππίδη. Πιο συγκεκριμένα η ερώτηση 

αφορούσε το δρομικό αγώνισμα του Μαραθωνίου Δρόμου που τιμάει τον Φειδιππίδη 

για την κάλυψη της απόστασης από το Μαραθώνα ως την Αθήνα για να μεταφέρει το 

μήνυμα νίκης των Αθηναίων. Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτή την ερώτηση ήταν 

όλες λάθος (20 συνολικά λάθος απαντήσεις) Αυτό συνέβη για τον ίδιο λόγο με την 

περίπτωση της παραπάνω ερώτησης για τα ξύλινα τείχη. Ο Φειδιππίδης αναφέρεται 

μόλις μία φορά στο σχολικό εγχειρίδιο ενώ υπάρχει και μια φωτογραφία του 

(εικονιστική πηγή). Πουθενά όμως στο σχολικό εγχειρίδιο δεν αναφέρεται το 

κατόρθωμα του με αποτέλεσμα οι μαθητές να μη γνωρίζουν ούτε το τι έκανε, ούτε τι 

θυμίζει την προσπάθεια του σήμερα. Η έλλειψη πηγής για ακόμη μια φορά αφήνει 

«κενό» γνώσης στους μαθητές, αναφέροντας μόνο το όνομα του δρομέα, δίχως να 

δίνει κάποια λεπτομέρεια για το κατόρθωμα του. Και εδώ, οι πληροφορίες για τον 

Φειδιππίδη δόθηκαν κατά την παρουσίαση του κόμικ, αφού υπήρχε ένα σκίτσο του 

Φειδιππίδη (σχεδιασμένο στο Pixton) και αφήγηση για τα σχετικά γεγονότα. Η 

παρούσα ερώτηση αποτελεί ερώτηση σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν, του 

χθες με το σήμερα, αφού προσπαθούμε να κάνουμε τους μαθητές να συνδυάσουν το 

επίτευγμα του Φειδιππίδη που έγινε στο παρελθόν με τις γνώσεις τους για τον 

μαραθώνιο δρόμο που ως αγώνισμα τελείται ως σήμερα, και συνδυάζοντας τις 

γνώσεις τους να συνδέσουν το όνομα και το έργο του Φειδιππίδη καθώς επίσης και τη 

μάχη του Μαραθώνα με τα το μαραθώνιο δρόμο. 

Στην 6η ερώτηση οι μαθητές ρωτήθηκαν σχετικά με την πρόταση του Μαρδόνιου για 

συμμαχία με τους Αθηναίους, μια πρόταση που οι τελευταίοι αρνήθηκαν. Οι 

απαντήσεις ήταν 12 λανθασμένες και μόλις 8 σωστές Οι μαθητές είχαν ήδη διδαχτεί 

την πρόταση του Μαρδόνιου η οποία αναφέρεται στο σχολικό εγχειρίδιο και πιο 

συγκεκριμένα στο κεφάλαιο της μάχης των Πλαταιών. Οπότε θεωρώ ότι οι λίγες 

σωστές απαντήσεις δόθηκαν λόγω του ότι είτε οι μαθητές δεν έδωσαν σημασία στο 

γεγονός και ασχολήθηκαν αποκλειστικά με τα γεγονότα της μάχης, είτε απλά ότι 

λόγω του τρόπου διδασκαλίας δεν συγκράτησαν τη συγκεκριμένη πληροφορία. Η πιο 



42 
 

ορθή απάντηση που δόθηκε σε αυτή την ερώτηση ήταν: «Πρότεινε συμμαχία στους 

Αθηναίους, και να είναι οι Αθηναίοι με το μέρος τους αλλά οι Αθηναίοι το 

αρνήθηκαν». 

Στην η 7η ερώτηση, οι μαθητές ρωτήθηκαν για το πώς ο Θεμιστοκλής 

εκμεταλλεύτηκε τη διαφορά ανάμεσα στα βαριά περσικά πλοία και τις τριήρεις. 

Υπήρξαν 11 σωστές απαντήσεις και 9 λάθος. Αυτό δεν αποτελεί παράδοξο γεγονός, 

αφού η εκπαιδευτικός της τάξης με είχε ενημερώσει από πριν ότι λόγω του μεγάλου 

αριθμού αγοριών στην τάξη και το ενδιαφέρον για τις πολεμικές τακτικές, μέσω 

σχεδιαγραμμάτων και άλλων απεικονίσεων, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις 

στρατηγικές κινήσεις των 2 στρατών και μάλιστα υπήρξε συζήτηση, ιδιαίτερα από τα 

αγόρια της τάξης. Έτσι οι περισσότεροι μαθητές εύστοχα τεκμηρίωσαν την 

στρατηγική του Θεμιστοκλή, απαντώντας ότι τα μικρά και γρήγορα ελληνικά πλοία 

ήταν πιο ευκίνητα από τα μεγάλα και βαριά περσικά, και έτσι η ναυμαχία σε στενό 

πέραμα ευνοούσε τους Έλληνες 

Η 8η και τελική ερώτηση του Pre test σχετικά με τους Περσικούς Πολέμους είχε να 

κάνει με το αντίκτυπο της νίκης των Ελλήνων στις Περσικούς Πολέμους για τις 

ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας. Από τους μαθητές δόθηκαν 4 σωστές και 16 λάθος 

απαντήσεις. Αυτό συνέβη επειδή αφενός το σχολικό εγχειρίδιο σχολιάζει το θέμα 

κυριολεκτικά σε μία σειρά και αφετέρου επειδή οι μαθητές αγνόησαν, δεν 

συγκράτησαν ή ξέχασαν τελείως το γεγονός, το οποίο όμως παρ’ όλα αυτά θα 

μπορούσε να πει κανείς ότι αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο. Η πιο ορθή απάντηση 

εδώ ανέφερε κατά λέξη: « Οι πόλεις της Μ. Ασίας απελευθερώθηκαν από την 

κυριαρχία των Περσών» 

Εξετάζοντας λοιπόν τα αποτελέσματα του Pre Test για τις ερωτήσεις σχετικά με τους 

Περσικούς Πολέμους παρατηρούμε αρκετά λάθη από πλευράς μαθητών. Οι πρώτες 

ερωτήσεις είναι μικρής δυσκολίας και οι περισσότεροι μαθητές έχουν δώσει σωστή 

απάντηση. Παρ’ όλα αυτά όμως, οι σωστές απαντήσεις βασίζονται σε μια άλλη 

εναλλακτική μορφή διδασκαλίας (Cinescience) και όχι στην «παραδοσιακή» 

διδασκαλία μέσω του σχολικού εγχειριδίου. Στη συνέχεια όταν αυξάνεται ο βαθμός 

δυσκολίας των ερωτήσεων, αυξάνονται και οι λανθασμένες απαντήσεις. Φαίνεται 

λοιπόν ότι η ιστορική κατανόηση «ξεθωριάζει» σταδιακά όταν η διδασκαλία γίνεται 

με τον «κλασσικό τρόπο». Τα αποτελέσματα στις ίδιες ερωτήσεις μετά τη διδακτική 

παρέμβαση με comic αναμένεται να είναι σαφώς βελτιωμένα. 

Στη συνέχεια του Pre Test, περνάμε στις ερωτήσεις σχετικά με την Ιστορία ως 

μάθημα. Πιο συγκεκριμένα στην 1η ερώτηση η οποία ρωτούσε αν αρέσει στους 

μαθητές το μάθημα της Ιστορίας, 12 απάντησαν πολύ, 1 απάντησε αρκετά, 3 λίγο, 

άλλοι 3 καθόλου και 1 μαθητής δεν έδωσε απάντηση. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά 

ενθαρρυντικό, αφού στην πλειονότητα των μαθητών αρέσει το μάθημα της ιστορίας. 

Πιο συγκεκριμένα οι 7 από τους 20 μαθητές δεν θεωρούν ωραίο το μάθημα, δίνοντας 

απαντήσεις «λίγο, καθόλου» ή και τίποτα, Μέσω συζήτησης με όλη την τάξη 

ακούστηκαν απόψεις όπως «Δε μπορώ να συγκρατώ ημερομηνίες και πρόσωπα», «Δε 



43 
 

μου αρέσει το τεστ Ιστορίας» και «Δυσκολεύομαι να διαβάσω τόσες πληροφορίες». 

Στην παρούσα εργασία επιδιώκουμε να εξετάσουμε αν αλλάζει αυτή η άποψη των 

μαθητών μέσα από μια διαφορετική οπτική, που στηρίζεται στο Ψηφιακό Historical 

Educomic. 

Προχωρώντας στη 2η ερώτηση, και ρωτώντας στους μαθητές με ποιους άλλους 

τρόπους έχουν διδαχθεί την Ιστορία και αν έχουν χρησιμοποιήσει κάτι άλλο εκτός 

σχολικού εγχειριδίου, οι περισσότεροι δεν δώσανε καμία απάντηση, 4 απάντησαν με 

σχεδιάγραμμα, 1 με πίνακα και υπολογιστή, 4 με φυλλάδια και 5 με βιβλίο. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι και το σχολικό εγχειρίδιο κυριαρχεί στις διδακτικές 

επιλογές των εκπαιδευτικών και δίνεται ιδιαίτερη βάση σε αυτό. Οι μαθητές όμως 

φαίνεται ότι έχουν δουλέψει αρκετά με σχεδιαγράμματα μαθήματος και φυλλάδια 

σχετικά με την εκάστοτε ενότητα μελέτης τους ενώ πολύ σπάνια έχουν 

χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εύκολα λοιπόν προκύπτει το συμπέρασμα 

ότι οι μαθητές δεν έχουν εξοικειωθεί με τις εναλλακτικές προσεγγίσεις της Ιστορίας. 

Στην 3η και τελική ερώτηση του Pre test, ρώτησα τους μαθητές πως θα ήθελαν να 

γίνεται το μάθημα της Ιστορίας. Οι 5 μαθητές έδωσαν απαντήσεις που σχετίζονται με 

συμβατικούς τρόπους διδασκαλίας («παραδοσιακά»), 4 χωρίς τεστ, 3 με 

προτζέκτορα, αν και από μια απάντηση είχαν τα videogames, οι γρίφοι, τα 

διαδραστικά εργαλεία, η δραματοποίηση, η εκτός σχολικής τάξης διδασκαλία, η 

διαθεματικά έρευνα και οι ταινίες. Οι μαθητές λοιπόν φαίνεται να προτιμούν να 

επεξεργάζονται την ιστορία χωρίς να χρησιμοποιούν το σχολικό εγχειρίδιο τους, 

αφού θεωρούν πιο ενδιαφέρον το μάθημα έτσι. 

Γενικότερα εύκολα προκύπτει στο συμπέρασμα ότι στους μαθητές αρέσει το μάθημα 

της Ιστορίας, θέλουν να γνωρίσουν εναλλακτικές μεθόδους και να ξεφύγουν από το 

σχολικό βιβλίο και ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα ιστορικά γεγονότα, το οποίο όμως 

χάνεται λόγω του τρόπου διδασκαλίας και της χρήσης του σχολικού εγχειριδίου. 

Παρακάτω, στην ανάλυση των Post Test, θα μελετηθεί αν η διδακτική παρέμβαση με 

τη χρήση του Ψηφιακού Historical Educomic κατάφερε να αναζωπυρώσει το 

ενδιαφέρον των μαθητών για την Ιστορία και τον τρόπο που την αντιλαμβάνονται, αν 

τους «κέρδισε» σαν μέθοδος και αν τους έκανε να θέλουν να εργαστούν και με άλλες 

εναλλακτικές προσεγγίσεις. 
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3.2 Post Test 
Οι απαντήσεις που δίνονται στο Post Test είναι και αυτές οι οποίες καθορίζουν κατά 

πόσο ήταν επιτυχημένη η αποτυχημένη η διδακτική παρέμβαση. Αναλύοντας και 

συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τα Pre Test μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε το 

αντίκτυπο που είχε όλη η διαδικασία. Στο Post Test οι ερωτήσεις σχετικά με τους 

Περσικούς Πολέμους είναι ίδιες. Αλλαγές παρατηρούνται στις ερωτήσεις σχετικά με 

το μάθημα της Ιστορίας 

Στην 1η ερώτηση λοιπόν, η οποία ρωτούσε ποιος ήταν αρχηγός των Περσών κατά τη 

2η περσική εκστρατεία, και οι 20 μαθητές απάντησαν σωστά ότι ήταν ο Ξέρξης. Η 

ερώτηση, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ήταν από τις εύκολες του 

ερωτηματολογίου. Παρ’ όλα αυτά στο Pre Test υπήρχαν λάθη τα οποία 

εξαφανίζονται στο Post Test, μετά την παρέμβαση με το Ψηφιακό Historical 

Educomic. Φαίνεται λοιπόν ότι η επανάληψη μέσω μιας εναλλακτικής προσέγγισης 

αρχίζει να αποδίδει τα αποτελέσματα που  αναμέναμε για την έρευνα.  

Συνεχίζοντας στη 2η ερώτηση για το που οφείλεται η νίκη των Αθηναίων στον 

Μαραθώνα και ποιος ήταν στρατηγός τους, οι σωστές απαντήσεις ήταν 18 και μόλις 2 

λάθος. Η βελτίωση είναι μεγάλη αν αναλογιστούμε ότι στο Pre Test οι 11 μαθητές 

είχαν δώσει τη σωστή απάντηση και οι 9 τη λάθος. Επτά μαθητές παραπάνω 

κατάφεραν να δώσουν τη σωστή απάντηση μετά τη διδασκαλία με το Ψηφιακό 

Historical Educomic ενώ πριν οι γνώσεις τους βασίζονταν κυρίως σε μια ταινία. 

Επομένως διαφαίνεται ότι οι εναλλακτικές προσεγγίσεις μπορούν να βοηθήσουν τους 

μαθητές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην ιστορία. 

Στην 3η ερώτηση σχετικά με τα ξύλινα τείχη, δόθηκαν ξανά 18 σωστές απαντήσεις 

και 2 λάθος. Η βελτίωση είναι εμφανής και άκρως σημαντική αν αναλογιστεί κανείς 

ότι οι απαντήσεις στο Post Test ήταν μόλις 3 σωστές και 17 λάθος. Οι μαθητές 

μελέτησαν τα ξύλινα τείχη μέσω του σκίτσου που ετοίμασα για τη διδασκαλία, το 

αφομοίωσαν και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι σωστές απαντήσεις στο Post 

Test ήταν 15 παραπάνω από το Pre Test. Υπάρχει λοιπόν αισθητή βελτίωση στις 

απαντήσεις των μαθητών και αυτό φαίνεται από τα γραφήματα, τα οποία προκύπτουν 

από τα όσα έγραψαν στα Pre και Post Test. 

Έπειτα στην 4η ερώτηση σχετικά με τη γνώμη των μαθητών για για τη στρατηγική 

των Σπαρτιατών να υπερασπιστούν τα στενά των Θερμοπυλών, οι σωστές απαντήσεις 

φτάσανε τις 18 και οι λάθος περιορίστηκαν στις 2. Το αποτέλεσμα είναι και πάλι 

βελτιωμένο από τις 14 σωστές και 6 λάθος που δόθηκαν στο Pre Test. Και πάλι, 

τονίζω ότι δεν μπορεί να δοθεί λανθασμένη απάντηση σε ερώτηση κρίσης, για αυτό 

λαμβάνω ως λάθος απαντήσεις αυτά τα Post test τα οποία έμειναν αναπάντητα ή αυτά 

που ανέφεραν λάθος τη στρατηγική των Σπαρτιατών (ίσως λόγω σύγχυσης με άλλες 

μάχες). Όπως και να έχει όμως οι σωστές απαντήσεις αυξάνονται και σε αυτήν την 

ερώτηση κατά 4. 
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Στη συνέχεια στην 5η ερώτηση («Τι μας θυμίζει σήμερα η προσπάθεια του 

Φειδιππίδη») δόθηκαν 19 σωστές και 1 λάθος απάντηση. Αυτή είναι και η ερώτηση 

που σημειώνεται η μεγαλύτερη διαφορά απαντήσεων. Οι μαθητές στο Pre Test 

έδωσαν όλοι λανθασμένες απαντήσεις ενώ στο Post Test, η λάθος απάντηση ήταν 

μόνο μία. Οι μαθητές δηλαδή, διδάχθηκαν ποιος ήταν ο Φειδιππίδης, ποιο ήταν το 

κατόρθωμά του και όχι μόνο το κατανόησαν, αλλά ήταν και σε θέση να το 

απαντήσουν στο Post Test, όταν τους έγινε ξανά η ερώτηση. Η διαφορά που 

προκύπτει ανάμεσα στις απαντήσεις του Pre και Post test είναι τεράστια και δείχνει 

ότι οι μαθητές συγκρατούν καλύτερα ιστορικές πληροφορίες, τις οποίες μπορεί να 

διδάσκονται ακόμα και για πρώτη φόρα, όταν η διδασκαλία γίνεται με τρόπους 

ευχάριστους και όταν χαίρονται να δουλεύουν με αυτούς. Δεν είναι λοιπόν η 

επανάληψη το κλειδί στις βελτιωμένες απαντήσεις των μαθητών αλλά ο τρόπος με 

τον οποίο διδάχθηκαν και αφομοίωσαν την ιστορική γνώση. 

Προχωρώντας στην 6η ερώτηση, σχετικά με την πρόταση συμμαχίας στους 

Αθηναίους από τον Μαρδόνιο, πριν από τη μάχη των Πλαταιών. Παρατηρούμε ότι οι 

σωστές απαντήσεις και σε αυτήν την ερώτηση είναι 19 και 1 μόλις λάθος. 

Καταγράφεται και πάλι μεγάλη διαφορά σε σχέση με το pre test αφού σε εκείνο 

υπήρχαν μόλις οι 8 απαντήσεις σωστές και 12 λάθος. Οι μαθητές, αφού σχεδίασαν οι 

ίδιοι το comic των Πλαταιών, απάντησαν με μεγάλη ευκολία στην ερώτηση αφού 

δούλεψαν το σκίτσο τους πάνω στη συγκεκριμένη μάχη. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

ορισμένες από τις ομάδες που παρουσίασαν τα κόμικ, αφιέρωσαν τουλάχιστον 1 καρέ 

για να απεικονίσουν την πρόταση του Μαρδόνιου. Όσοι δεν την απεικόνισαν, την 

αφηγήθηκαν στην ολομέλεια της τάξης κατά την παρουσίαση του comic τους. Η 

μέθοδος διδασκαλίας φαίνεται ότι έχει κάνει τους μαθητές να βλέπουν διαφορετικά 

τα ιστορικά γεγονότα και να τα αφομοιώνουν καλύτερα σε σύγκριση με τον 

«παραδοσιακό» τρόπο διδασκαλίας μέσω του σχολικού εγχειριδίου.  

Έπειτα στην 7η ερώτηση, σχετικά με τη στρατηγική του Θεμιστοκλή στη Ναυμαχία 

της Σαλαμίνας, οι μαθητές έδωσαν 16 σωστές απαντήσεις και 4 λάθος. Και εδώ 

υπάρχει αισθητή βελτίωση από τις μόλις 11 σωστές και 9 λάθος του Pre Test. 

Φαίνεται ότι οι μαθητές μπορούν πλέον να ξεχωρίσουν εύκολα τις στρατιωτικές 

τακτικές των ελληνικών στρατευμάτων. 

Τέλος, στην 8η ερώτηση, σχετικά με τη συνέπεια της νίκης των Ελλήνων για τις 

ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας, οι μαθητές έδωσαν για άλλη μια φορά 18 σωστές 

απαντήσεις και 2 λάθος, ενώ στο Pre Test είχαν δώσει μόλις 4 σωστές απαντήσεις και 

16 λάθος. Υπάρχει αισθητή βελτίωση λοιπόν στις απαντήσεις των μαθητών μετά τη 

διδακτική παρέμβαση με τη χρήση του Ψηφιακού Historical Educomic με βάση το 

post test. 

Οι περισσότεροι μαθητές, και μάλιστα σε κάποιες ερωτήσεις ακόμα και όλοι, έδωσαν 

σωστές απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικές με τους Περσικούς Πολέμους. Αυτό 

συνέβη κυρίως λόγω της επαφής τους με το διδακτικό εργαλείο. Παρακάτω θα 
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εξεταστούν και οι απαντήσεις των μαθητών σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας, μετά 

την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης. 

Στην 1η ερώτηση λοιπόν σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας, οι μαθητές ρωτήθηκαν 

τι τους άρεσε στη διδασκαλία με το κόμικ. 7 μαθητές ανέφεραν το κόμικ και τη 

δημιουργία του, 10 ολόκληρη τη διαδικασία, 2 την ομαδική εργασία και ένας το 

περιεχόμενο. Οι μαθητές λοιπόν φαίνονται θετικοί ως προς την εναλλακτική 

προσέγγιση του comic. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γράψει, σε όλους υπήρχε κομμάτι 

της διδασκαλίας που τους άρεσε ενώ δεν υπήρχε καμία απάντηση που να δηλώνει ότι 

υπήρχε μέρος στη διδασκαλία που δεν τους άρεσε. Άρα θεωρώ επιτυχημένη τη 

διδακτική παρέμβαση ως προς το ενδιαφέρον της από τους μαθητές. 

Στη συνέχεια στη 2η ερώτηση, ζητήθηκε από τους μαθητές να αναφέρουν,  με ποιους 

τρόπους θα ήθελαν να γίνεται το μάθημα της Ιστορίας. Οι απαντήσεις στο Post Test 

ήταν οι εξής: 8 μαθητές απάντησαν με κόμικ, 3 με παιχνίδι, 2 με γυμναστική, 2 εκτός 

σχολικής τάξης, 1 με ταινίες, 1 με σχεδιαγράμματα, 1 με προτζέκτορα, 1 

διερευνητικά και 1 μαθητής θα ήθελε να μην υπήρχε η Ιστορία ως μάθημα. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι πλέον υπάρχει μόνο ένας μαθητής ο οποίος δηλώνει 

ουσιαστικά πως δεν του αρέσει η ιστορία και ότι δε θέλει να γίνεται ως μάθημα. 

Μάλιστα οι περισσότεροι μαθητές όχι μόνο θέλουν να διδάσκονται ιστορία, αλλά 

προτείνουν από μόνοι τους και άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις προκειμένου να 

γίνει πιο ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας. 

Τέλος στην 3η ερώτηση του Post Test, με θέμα αν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί 

το μάθημα της Ιστορίας με comic αντί του σχολικού εγχειριδίου, 1 μαθητής απάντησε 

ότι εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό, 14 απάντησαν θετικά, 3 αρνητικά και 2 

απαντήσεις δήλωναν ότι ο μαθητής δεν ξέρει. Βλέπουμε λοιπόν ότι μόνο 1 μαθητής 

θεωρεί  πως για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο εγχείρημα εξαρτάται άμεσα από την άποψη 

του εκπαιδευτικού, 14 μαθητές δηλώνουν ότι γίνεται το comic να αντικαταστήσει το 

βιβλίο, 3 μαθητές δηλώνουν ότι το τελευταίο δεν γίνεται και 2 έχουν ενδοιασμούς και 

δεν γνωρίζουν. Έχουμε ουσιαστικά, 15 θετικές απαντήσεις και 5 αρνητικές. Καθόλου 

κακό αποτέλεσμα, αν αναλογιστεί κανείς πως όταν οι μαθητές άκουσαν για 1η φορά 

ότι θα διδαχτούν Ιστορία σάστισαν και κοιτάχτηκαν με απορία, δείχνοντας όχι μόνο 

ότι δεν έχουν διδαχθεί ξανά κάτι τέτοιο, άλλα το θεωρούν και αδύνατο. Επομένως αν 

έπρεπε να προκύψει ένα συμπέρασμα στον σχολιασμό των αποτελεσμάτων, θα 

μπορούσα να πω ότι η διδακτική παρέμβαση ήταν άκρως επιτυχημένη. Οι μαθητές 

είδαν μέσα από μια άλλη οπτική την Ιστορία, μια εναλλακτική οπτική η οποία 

φάνηκε να τους αρέσει τόσο πολύ που στο τέλος να προτείνουν και οι ίδιοι άλλες 

εναλλακτικές προσεγγίσεις.  
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3.2.1 Παρατηρήσεις Ψηφιακών Comic 
 

Παρατηρώντας τις δημιουργίες των μαθητών μέσω του Pixton εύκολα 

καταλήγουμε σε ορισμένες διαπιστώσεις  για την επίδραση του Ψηφιακού Historical 

Educomic στη διδακτική της Ιστορίας. Οι μαθητές συνδύασαν άψογα τις γνώσεις 

τους σχετικά με τη μάχη των Πλαταιών και κατάφεραν να σχεδιάσουν comic τα 

οποία κάλυπταν πλήρως τη μάχη ως γεγονός.  

Αρχικά, έγινε φανερό το γεγονός ότι τους μαθητές προκάλεσε εντύπωση το 

γεγονός ότι οι Πέρσες ζήτησαν συμμαχία από τους Αθηναίους πριν τη μάχη των 

Πλαταιών. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι ομάδες έχουν 

αναπαραστήσει σε σκίτσο Πέρσες στρατιώτες να προτείνουν συμμαχία σε 

Αθηναίους, συμπληρώνοντας και τα κατάλληλα «συννεφάκια» διαλόγου. Έτσι, πέρα 

από τη μάχη, ως γεγονός, και τη νίκη των Ελλήνων όλα σχεδόν τα comic δείχνουν 

πριν την πολεμική σύγκρουση την άρνηση των Αθηναίων για συμμαχία με τους 

Πέρσες και επομένως ενέταξαν στο αφήγημα τους ολόκληρο το ιστορικό πλαίσιο της 

συγκεκριμένης μάχης και δεν περιορίστηκαν απλά στην αναπαράσταση της μάχης. 

Πέρα από την αναπαράσταση της πρότασης του Μαρδόνιου, σημαντικό 

γεγονός αποτελεί ότι όλες οι ομάδες έχουν επιλέξει διαφορετικά σκηνικά και τοπία 

για να αναπαραστήσουν τα σκίτσα τους. Μάλιστα πολλές ομάδες δεν διάλεξαν 

σκηνικά παρόμοια ή και ίδια με αυτά των comic της διδακτικής παρέμβασης αλλά 

αποφάσισαν να διαμορφώσουν τα σκίτσα τους βασισμένοι σε εντελώς δικές τους 

επιλογές, διαλέγοντας κάστρα, κανόνια, ιππείς και άλλες συνθέσεις καρέ που δεν 

είχαν δει ξανά, από εμένα τουλάχιστον. Η κίνηση αυτή των μαθητών ενισχύει την 

πεποίθηση ότι οι μαθητές μέσω του Ψηφιακού Historical Educomic και γενικότερα 

των εναλλακτικών προσεγγίσεων είναι σε θέση να δουν τα ιστορικά γεγονότα με 

διαφορετικό τρόπο από αυτόν που τους προσφέρεται μέσω του σχολικού εγχειριδίου 

και να τα ερμηνεύσουν μέσω τη δικής τους προσωπικής οπτικής. 

Τέλος όσον αφορά τα Comic των μαθητών παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές 

χρησιμοποίησαν εκφράσεις της καθημερινής τους ζωής προκειμένου να 

αναπαραστήσουν τα comic. Οι εκφράσεις αυτές ακούγονται κυρίως από άτομα 

μικρής ηλικίας και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «αργκό» της ελληνικής 

γλώσσας. Για παράδειγμα, υπάρχει σκίτσο στο οποίο οι Έλληνες απαντούν «Ούτε 

καν» στην πρόταση των Περσών για συμμαχία. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει ότι οι 

μαθητές εκφράστηκαν μέσω του εργαλείου όχι μόνο ως προς την εικόνα που θα 

χρησιμοποιούσαν για να δείξουν τα γεγονότα αλλά και ως προς τη γλώσσα 

προκειμένου να αναπαραστήσουν τους διαλόγους μεταξύ Ελλήνων και Περσών. 
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3. Τελικές Διαπιστώσεις 
Αν έπρεπε να καταλήξω κάπου σχετικά με την έρευνα μου, σίγουρα δεν θα 

κατέληγα σε κάποιο συμπέρασμα. Προκείμενου να προκύψουν συμπεράσματα για 

μια τέτοια έρευνα και τις επιδράσεις της στους μαθητές, θα πρέπει η έρευνα να 

εφαρμοστεί περισσότερες φορές, σε μεγαλύτερο δείγμα, σε διαφορετικές σχολικές 

τάξεις και σε διαφορετικές διδακτικές ενότητες του μαθήματος της ιστορίας. Θα 

μπορούσα λοιπόν να πω ότι μέσω της έρευνας μου διαπίστωσα ότι οι εναλλακτικές 

προσεγγίσεις βοήθησαν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τα ιστορικά 

γεγονότα των Περσικών Πολέμων, γεγονός που φαίνεται από τις απαντήσεις στα Post 

Test. Το εργαλείο πέρα από το γεγονός ότι συνέβαλε να περάσουν μια ευχάριστη 

διδακτική ώρα, ενθουσίασε τους μαθητές και κέντρισε το ενδιαφέρον του με 

αποτέλεσμα να είναι αφοσιωμένοι στη διδασκαλία. Επιπλέον, το Ψηφιακό Historical 

Educomic έδωσε την ευκαιρία να εκφράσουν οι μαθητές τις δικές τους απόψεις ως 

προς τη δημιουργία του δικού τους comic, αφού επέλεξαν ιδέες και διαλόγους της 

προτίμησης τους. Επίσης μέσω της έρευνας διαπιστώθηκε (μέσω των ερωτήσεων 

ανοικτού τύπου στο Post test) ότι οι μαθητές προτιμούν τις εναλλακτικές 

προσεγγίσεις περισσότερο από το σχολικό βιβλίο. Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό 

από το γεγονός ότι μετά από τη διδακτική παρέμβαση, στην ερώτηση του Post Test 

«Με ποιους τρόπους θα ήθελες να γίνεται το μάθημα της ιστορίας», κανένας μαθητής 

δεν απάντησε  μέσω του σχολικού βιβλίου. Τέλος μέσω της έρευνας μου διαπίστωσα 

ότι οι μαθητές μετά την επαφή τους με το Ψηφιακό Historical Educomic κατανόησαν 

καλύτερα την δηλωτική γνώση, ήταν σε θέση να εντοπίσουν την αιτιότητα των 

γεγονότων και ήταν ικανοί να εντοπίσουν τη σημασία των γεγονότων του 

παρελθόντος στο παρόν. Γενικότερα θεωρώ ότι ο σκοπός και οι στόχοι που είχε η 

έρευνα επαληθεύτηκαν στα διάφορα στάδια της διδακτικής παρέμβασης. 

Όσον αφορά τις αντιδράσεις των μαθητών όταν ήρθαν σε επαφή με το comic, 

φάνηκε να ενθουσιάζονται δουλεύοντας πάνω σε αυτό ενώ επίσης φάνηκε να 

ενεργοποιείται η μνήμη τους και σταδιακά να απαντούν όλο και με μεγαλύτερη ευκολία 

στις ερωτήσεις, με την πάροδο της διδακτικής ώρας. Έτσι όταν μελέτησαν και το 

τελευταίο κόμικ (Ναυμαχία της Σαλαμίνας) οι ερωτήσεις του διδάσκοντα ήταν σχεδόν 

αχρείαστες αφού οι μαθητές σήκωναν αυτόματα το χέρι τους και εξιστορούσαν τα 

γεγονότα, κοιτώντας απλά το κόμικ. Με την ολοκλήρωση των δύο (2) διδακτικών ωρών 

πραγματοποιήθηκε προφορική ανακεφαλαίωση- αξιολόγηση όλων των γεγονότων που 

μελετήθηκαν και οι μαθητές έδωσαν ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, 

δείχνοντας ότι συγκράτησαν όλα τα γεγονότα, χωρίς να επηρεάζονται από τη σειρά 

μελέτης τους και την προσθήκη νέων ημερομηνιών, ονομάτων και τοποθεσιών.  
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